
 

 1 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   

  

Número:  20150010 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  30/07/2015 
Horari:  de les 20:10 a les 23:59 hores 
Lloc:  Auditori de la Casa de Cultura 

  

 

ASSISTENTS:   

 

  
Alcalde  
  
Sr. Joan Sans i Freixas (PSC-PSOE)  
  
  
Regidors assistents  
  
Sr. Josep Raja i Molinari (PSC-PSOE) 
Sr. Alfons Ribas i Pérez (PSC-PSOE) 
Sra. Montserrat Pérez i Gallego (PSC-PSOE) 
Sr. Gabriel Curieses Esteban (PSC-PSOE) 
Sra. Sonia Magrané Rus (PSC-PSOE) 
Sr. Didac Bassa Romero (PSC-PSOE) 
Sr. Miguel Angel del Rio Martos (PSC-PSOE) 
Sr. Joan Plana i Pons (CiU) 
Sra. Olga Navarro i Ribas (CiU) 
Sra. Carmina Malagarriga de Broto (CUP) 
Sr. Xavier Berber Olivella (CUP) 
Sr. Carles Ribé i Solé (ERC) 
  
             
Secretari-interventor  
  
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
 

  

  

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, prèvia comprovació de quòrum 
suficient, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA 

 

 1.- EXP. NÚM. 460/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE 
CONSTITUCIÓ 7/15 DE DATA 13 DE JUNY DE 2015 

 2.- EXP. NÚM. 468/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE 
EXTRAORDINARI-URGENT 8/15 DE DATA 18 DE JUNY DE 2015 

 3.- EXP. NÚM. 477/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 
9/15 DE DATA 29 DE JUNY DE 2015 

 4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
QUE S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I 
JUNY DE 2015 

 5.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA 
DICTATS ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2015 

 6.- EXP.NÚM. 20150560: MOCIÓ DE LA CUP-L’ARBOÇ PARTICIPA PER LA 
PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT 

 7.- EXP.NÚM. 20150565: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER A LA 
URBANITZACIÓ D'UNA ZONA VERDA A LES CASETES DE 
PUIGMOLTÓ 

 8.- EXP.NÚM. 20150577: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC PER A LA 
REVOCACIÓ APLICACIÓ CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA ESPECIAL PER ACLARIR LA INSTRUCCIÓ I 
INCIDÈNCIES DEL PROCÉS DE MULTES DE TRÀNSIT DEL 18 DE 
SETEMBRE DE 2013 

 9.- EXP.NÚM. 20150350: REVOCACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE 
LES BASES REGULADORES APROVADES PER JUNTA DE GOVERN I 
APROVACIÓ DE LES NOVES BASES REGULADORES PER A LA 
SOL.LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE L'ARBOÇ. 

 10.- EXP.NÚM. 20150501: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2016. 

 11.- EXP.NÚM. 20150343: APROVAR LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR A M.R.F PER INFRACCIÓ ORDENANÇA PEL CIVISME I 
LA CONVIVÈNCIA 

 12.- EXP.NÚM. 20150570: APROVACIÓ LA CREACIÓ DEL SERVEI 
D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL URGENT. 

 13.- EXP.NÚM. 20150407: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/15. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
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 14.- EXP.NÚM. 20150446: APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 

 15.- EXP.NÚM. 20150526: APROVACIÓ PRESSUPOST 2015 

 16.- EXP.NÚM. 20150575: APROVACIÓ MODIFICACIONS RLT 

 17.- EXP.NÚM. 20150547: SOL.LICITUD D'ADHESIÓ AL COMPARTIMENT 
FONS D'ORDENACIÓ SEGONS RDL 17/2014 

 18.- EXP.NÚM. 20150573: APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS 
REGIDORS. 

 19.- EXP.NÚM. 20150162: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES 
PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ 
D’IMMOBLES AL NUCLI ANTIC DE L’ARBOÇ EN EL MARC DE LA LLEI 
DE BARRIS. 

 20.- EXP.NÚM. 20150567: APROVACIÓ DEL PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL, 
MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREAS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA PER LA FESTA MAJOR 2015 

 21.- EXP.NÚM. 20140500: EXP. 500/14 APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE L’ARBOÇ 

 22.- EXP.NÚM. 20120608: EXP.608/12. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC MASIA PAPIOL, QUE INCORPORA 
LES PRESCRIPCIONS FIXADES PER LA COMISSIÓ TERRRITORIAL 
D’URBANISME DE TARRAGONA EN EL SEU ACORD DE DATA 26 DE 
MARÇ DE 2015. 

 23.- EXP.NÚM. 20140230: EXP. 230/14 APROVACIÓ INICIAL DEL 
PORJECTE DE PISTES DE PADEL MUNICIPALS 

 24.- EXP.NÚM. 20150572: APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES 
PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. 

 25.- PRECS I PREGUNTES 

  

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP. NÚM. 460/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE 

CONSTITUCIÓ 7/15 DE DATA 13 DE JUNY DE 2015  

  
Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. 
Alcalde pregunta si hi ha algun membre del Ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 
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No pren ningú la paraula.  
 
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa l'acta a votació s'aprova per unanimitat. 

 
 
 
2.- EXP. NÚM. 468/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE 

EXTRAORDINARI-URGENT 8/15 DE DATA 18 DE JUNY DE 201 5 

  
Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. 
Alcalde pregunta si hi ha algun membre del Ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 
  
No pren ningú la paraula.  
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa l'acta a votació s'aprova per unanimitat. 

 

 
3.- EXP. NÚM. 477/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE 

EXTRAORDINARI 9/15 DE DATA 29 DE JUNY DE 2015  

  
Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. 
Alcalde pregunta si hi ha algun membre del Ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 
  
No pren núngú la paraula.  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa l'acta a votació s'aprova per unanimitat. 

 

 
4.- DONAR COMPTE DE LES ACTE S DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

QUE S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS D’ABRIL, MAI G I 
JUNY DE 2015 

  
Havent-se repartit prèviament les actes de la junta de govern d’aquest període a tots 
els regidors de la Corporació, els membres del ple es donen per assabentats. 
   
Sr. Ribé.- Quan s'aplicarà aquí el que ja s'aplica a altres ajuntaments, de què es faci 
públic el que ho sigui de la junta de govern local? 
 
Sr. secretari.- Amb la vènia de l'alcaldia, es pot fer de 2 maneres: es pot donar al 
compte al ple del que sigui públic de la junta, o fer una comissió informativa d'aquest 
punt públic de la junta. No tenim ROM, per tant no està regulat. 
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Sr. alcalde.- Mirarem de fer un ROM. 
 
  
  
5.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA 

DICTATS ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2015  

  
El Sr. Alcalde passa a donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats durant aquest 
període, afegint que s’han pogut consultar entre la convocatòria i la sessió d’aquest 
Ple. 
  
  

6.- EXP.NÚM. 20150560: MOCIÓ DE LA CUP-L’ARBOÇ PAR TICIPA PER 
LA PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT  

  
El passat 9 de juliol quatre treballadors/es de l’antiga empresa Expert Polymere de 
l’Arboç, i dos assessors sindicals van ser citats a declarar al jutjat penal número 2 de 
Tarragona. Aquest cas es remunta a l’any 2004 i, a dia d’avui, tant per la dilació del 
procés com pel que pot significar per les persones represaliades, és necessari donar a 
conèixer els fets i demanar aquest suport públic. 

Els treballadors i representats sindicals estan encausats arran dels fets esdevinguts 
durant la tramitació de l’ERO per tancament de l’esmentada empresa ja fa onze anys. 
La Fiscalia els reclama penes d’entre tres anys i dos mesos i quatre anys i sis mesos 
de presó, com també multes al voltant dels 3.000 EUR, per presumptes delictes 
d’atemptat contra l’autoritat i contra el dret al treball. 

El 20 de juliol del 2004 s’estaven duent a terme negociacions entre la direcció de 
l’empresa Expert Polymere i el Comitè d’Empresa de la mateixa, acompanyat per dos 
assessors sindicals de la CGT, relatives a un ERO d’extinció que Expert havia 
presentat. Durant la reunió entre la direcció i els representants dels treballadors, els 
membres de la plantilla, que ja havien finalitzat el seu torn de treball, es trobaven dins 
del recinte de la fàbrica, tot esperant a ser informats del resultat d’aquesta reunió. 
Un cop acabada la reunió, el Comitè i els assessors van informar a l’assemblea de 
treballadors sobre l’estat de les negociacions. Durant la celebració de l’assemblea cal 
esmentar la presència d’efectius de la Guàrdia Civil a les immediacions del recinte de 
l’empresa, fet que es venia produint cada dia des de la presentació de l’ERO, malgrat 
que no s’havia produït cap mena d’incident fins a aquell dia. Després de l’assemblea, 
els assessors sindicals van marxar del recinte i se’n van anar a buscar el seu cotxe. En 
aquell moment, i "sense que hi hagués provocació" prèvia (tal com consta en l’informe 
d’aquell dia del propi servei de seguretat de l’empresa), es va produir una càrrega de 
la Guàrdia Civil contra els treballadors que encara es trobaven allà reunits i dins del 
recinte de la fàbrica. 

La brutal i injustificada intervenció policial va resultar en lesions a tres dels treballadors 
que es trobaven allà presents, els quals van haver de ser evacuats en ambulància i ser 
atesos al CAP del Vendrell. En passar els assessors amb el cotxe davant la porta del 
recinte i observar el que estava passant, es van aturar i van sortir del vehicle per 
intermediar amb la policia. Quan intentaven fer-ho, quatre Guàrdies Civils 
s’abalançaren sobre un d’ells, que va ser agredit i posteriorment detingut. 
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Arran d’aquests fets, els agredits van presentar denúncies per lesions contra la 
Guàrdia Civil als Jutjats del Vendrell. En aquestes denúncies constava com a testimoni 
la resta de la plantilla que es trobava a l’assemblea. Posteriorment, i com a reacció, la 
Guàrdia Civil va presentar una denúncia contra els denunciants, i també contra els 
testimonis. Aquesta contradenúncia deriva en un procés penal que afecta als quatre 
treballadors i als dos assessors sindicals. Cal dir que l’empresa Expert en cap moment 
va interposar cap denúncia pels fets que s’havien esdevingut dins les seves 
instal·lacions. 

Onze anys després dels fets i del tancament d’Expert, quan els afectats esperaven que 
l’expedient ja hauria estat arxivat, ens trobem davant d’un judici amb petició per part de 
la Fiscalia de penes de presó i multes econòmiques. I tot plegat pel simple fet d’haver 
intentat defensar uns llocs de treball i d’haver patit una agressió policial. Davant d’això 
es vol donar a conèixer a l’opinió pública aquesta greu i injusta situació, i fer una crida 
a la ciutadania, les diferents forces polítiques, sindicals i socials a donar suport a 
l’absolució d’aquestes persones afectades. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al Ple Municipal 
l’aprovació dels següents  
ACORDS: 

PRIMER. Expressar suport als encausats, atès que la mateixa Fiscalia contemplà 
l’arxiu dels fets i que l’empresa no va posar cap denúncia, i també donada la dilació en 
el temps del cas i les conseqüències i la desproporció que la causa comporten. 

SEGON. Donar suport a la petició d’arxiu de la causa atès que les conseqüències per 
les seves vides i les de les persones més pròximes, poden ser terribles. 

Sra. Malagarriga.- Donat que aquest fet ha ocorregut aquí a l'Arboç, i hi ha altres 
ajuntaments que ja han aprovat aquesta moció, creiem que és un vot de qualitat que 
ho aprovi també el de l'Arboç. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: a favor 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7.- EXP.NÚM. 20150565: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER A LA 

URBANITZACIÓ D'UNA ZONA VERDA A LES CASETES DE 
PUIGMOLTÓ 

  
L’ajuntament de L’Arboç va detectar fa anys, l’any 2007 aproximadament, del fet que a 
Les Casetes de Puigmoltó, la caseta que durant anys havia ocupat el “peón caminero” 
estava en desús i que, per tant, podia revertir la seva propietat en l’ajuntament, per tal 
de dotar aquell espai de zona verda per al gaudi dels veïns. 
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A aquest efecte, es va esbrinar de qui era la propietat, que era del Ministerio de 
Hacienda de l’estat espanyol. 
  
Un cop esbrinada la propietat, es van establir converses amb l’esmentat Ministerio, en 
concret, amb la seva Delegació territorial a Tarragona que, després de diversos mesos 
i, fins i tot, anys, van fer que, mitjançant un conveni, la propietat del terreny revertís en 
l’ajuntament de l’Arboç. Aquesta donació estava condicionada a què l’ajuntament de 
L’Arboç destinés aquell espai a zona verda, tal i com ja es preveia fer, i això va 
esdevenir l’any, aproximadament, 2009. Fins i tot, es va aconseguir que el citat 
Ministerio es fes càrrec de l’enderrocament de la caseta, deixant el terreny “net”. 
  
El 2011, amb el canvi de Govern, des d’ERC es va lliurar a ‘alcalde entrant, el 
pressupost fet per aquest projecte, de l’empresa social El Ventall. L’ajuntament va 
oblidar el projecte i, per això, durant aquests darrers quatre anys i des del primer 
moment el 2011, des del grup municipal d’ERC a L’Arboç s’ha inisitit en el Ple que 
calia fer aquest espai verd pels veïns i que, a més, aquesta urbanització faria que 
aquest terreny no fos un camp de males herbes, com és ara. 
  
Per tots els motius exposats, el grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Arboç 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
  
ACORDS:  
  
1)     Urbanitzar l’espai on hi havia la caseta del “peón caminero” de les Casetes de 
Puigmoltó, convertint-lo en un espai verd per al gaudi dels veïns i veïnes. 
  
2)     Abans de tirar endavant aquest projecte, l’ajuntament exposarà als veïns el 
projecte del que es pensa fer, per a què aquests puguin opinar. 
  
3)     Aquesta urbanització es farà en el moment que arribi una subvenció i amb una 
participació ciutadana prèvia. 

 
Alcalde.- Sobre aquest tema ja tenim la intenció de què quan surtin les subvencions 
del PAM de la Diputació de Tarragona, ens hi acollim. Es pot prendre el compromís, 
però el termini ve supeditat per quan surtin les subvencions del PAM. 
 
Ribé.- Jo em comprometo a aconseguir una reunió amb el president de la Diputació 
abans de finals d'any, perquè puguem anar a parlar d'aquest teme i mirar d'aconseguir 
un ajut de 10.000 €, que és el que pot donar el president a discreció. 
 
Alcalde.- D'acord amb la reunió amb la Diputació. S'adapta una nova moció depenent 
d'aquesta reunió.  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmes la la moció a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: a favor 
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
8.- EXP.NÚM. 20150577: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC PER A LA 

REVOCACIÓ APLICACIÓ CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA ESPECIAL PER ACLARIR LA INSTRUCCIÓ I 
INCIDÈNCIES DEL PROCÉS DE MULTES DE TRÀNSIT DEL 18 DE 
SETEMBRE DE 2013 

  
Atès que en el Ple ordinari de 30 d’abril de 2015, es va prendre el següent acord: 
  
“Proposta de dictamen de la Comissió informativa especial per aclarir la instrucció  i les 
incidències en el procés de l’expedient de les multes de trànsit del 18 de setembre de 
 2013, constituïda el dia 23 d’octubre de 2014 per mandat de l’acord del  Ple de 
l’Ajuntament del dia 25 de setembre de 2014 
  
S’adjunten els següents documents: 

Relació de dates en les quals s’ha reunit la comissió. 
Relació de persones que han declarat a la comissió amb els documents aportats. 
Relació i còpia d’altres documents que s’han tingut en compte per la comissió. 
  
1. Quant a la relació d’accions i tràmits de les multes instruïdes per la Policia Municipal 
de l’Arboç per excés de velocitat controlades per radar del dia 18 de setembre de 2013 
a l’avinguda de la Cristal·lera. 
  
En la relació de les  multes a les quals ens referim, segons la llista adjunta, hi figura el 
Sr. Joan Sans, alcalde de l’Arboç. La multa està tipificada de “MOLT GREU” , la qual 
cosa comporta la pèrdua de 2 punts del permís de conduir del conductor i 300 € de 
sanció econòmica. 

 
La instrucció de les referides multes notificades per la via habitual a BASE de la 
Diputació de Tarragona, la qual gestiona el cobrament d’aquestes sancions, no es 
notifiquen als infractors, inclosa la del Sr. Joan Sans atès que, passats 6 mesos des de 
la infracció, el Sr. Joan Sans, alcalde l’Arboç, no signa digitalment les sancions, a 
través de l’aplicatiu informàtic de BASE, a fi i efecte que l’ens que gestiona les 
sancions les pugui notificar als infractors. Aquest tràmit és imprescindible per continuar 
la instrucció de la multa i l’única persona competent per donar curs a les sancions en 
aquest moment és l’alcalde del municipi, Joan Sans. 
  
Creiem que queda provat que les sancions esmentades anteriorment han prescrit 
segons l’article 92 de la llei 18/2009. 
  
Per la documentació aportada queda provat que no hi ha cap document oficial, decret, 
ofici, o altre que justifiqui o anul·li les esmentades multes. No hi ha constància que 
s’hagi demanat cap informe extern per anular les sancions ni que se n’hagi notificat 
cap als infractors. Aquesta afirmació es basa en la declaració del sergent i cap de la 
Policia Municipal, i així mateix una diligència del secretari - interventor d’aquest 
ajuntament indica que no hi ha cap informe, ni document oficial al respecte. 
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Queda provat que l’alcalde, Joan Sans, estava al corrent de la necessitat de firmar 
electrònicament les esmentades multes i que si no ho feia impedia la notificació de la 
sanció i la prescripció definitiva passats els 6 mesos. Cal considerar que el Sr. Joan 
Sans és treballador de l’empresa titular del vial així com altres conductors multats allí 
el mateix dia. 
  
Cal posar de manifest la informació de què disposem la qual indica que no tenia 
notificació de la seva sanció i que posteriorment mostra l’imprès d’una “multa” de les 
que la policia utilitza per notificar altres sancions amb data del mateix dia en què es va 
posar el radar i iniciar el procediment sancionador.  

Com a conclusió d’aquest primer apartat, podem afirmar que el Sr. Joan Sans, alcalde 
l’Arboç, va deixar prescriure la seva sanció de forma deliberada i sense utilitzar cap 
dels procediments legals possibles. I, com a conseqüència d’aquesta acció, totes les 
altres sancions imposades aquell mateix dia. 
  
Quan aquesta situació passa a ser coneguda pels regidors del consistori i per tal que 
no l’acusin de deixar sense efecte una multa que li han imposat, passa a notificar-se a 
sí mateix la sanció, fora del termini legal i fora del circuit establert legalment per fer-ho. 
I la paga. El que no hem arribat a saber és la data de pagament, l’import i si conserva 
o no els punts al seu carnet de conduir, així com si es va aplicar la reducció del 50% 
del import de la sanció per realitzar el pagament abans dels 20 dies d’haver rebut el 
comunicat de la sanció.   
  
Per tant, creiem provat que en aquest episodi el Sr. Joan Sans va utilitzar el seu càrrec 
d’alcalde de l’Arboç en benefici propi (recordem, un cop més, que el Sr. Joan Sans 
també es treballador de l’empresa titular del vial) falsificant un imprès de la Policia 
Local per notificar la seva sanció, poder-la pagar i esquivar l’acusació que ell es retira 
les multes que se li imposen en un acte de dubtosa exemplaritat. 
  
2. Quant a la “legalitat” de la col·locació del radar i les respectives sancions posades 
els dies 18 de setembre de 2013  i  8 d’abril 2014.  
  
El secretari de l’Ajuntament demana en data 31 de juliol 2014 un informe a BASE 
sobre multes en via privada (aquest organisme de la Diputació de Tarragona és qui 
gestiona la tramitació de les sancions de la policia municipal). 

El secretari de l’Ajuntament demana a BASE, en data 29 de setembre de 2014, un 
informe de la situació de caducitat de les multes. I posteriorment un altre informe 
perquè ens ajudi a determinar si és legal i procedent la ubicació del radar 
(cinemòmetre) cedit per Trànsit de la Generalitat a la Policia Municipal.  
  
Una vegada la comissió disposa d’aquest informe, creu convenient demanar-ne un 
altre al cap de la policia de trànsit dels Mossos,  en data 11  de desembre de 2014 
  
En data 7 d’abril de 2015 es rep l’informe dels Mossos a l’Ajuntament i es convoca la 
comissió informativa corresponent per estudiar tota la informació disponible i proposar 
un dictamen per passar-lo al primer ple que es faci. 
  
Vistos els dos informes creiem que no queda clar si l’accés en aquesta via, a priori 
privada, és d’accés públic o restringit, fet que comportaria que posar el radar en 
l’esmentada via fos legal o no. També fan esment a la clàusula tercera del conveni que 
preveu com a un dels compromisos de l’Ajuntament l’adequada utilització del 
cinemòmetre establint els controls de velocitat, no inferiors a 50 km/h,  excepte 
justificació expressa en sentit contrari.  Atès que la velocitat màxima permesa a les 
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vies urbanes del nostre municipi no es pot superar la velocitat màxima de 40 km/h i 
des de la firma d’aquest conveni així s’ha aplicat, acceptem com a vàlida la justificació 
en sentit contrari de la norma bàsica, segons també confirma el Cap de la policia 
municipal, i per tant considerem correcte la utilització del cinemòmetre fins a 
l’actualitat.  
  
En els dos informes es conclou que la clau per determinar si el radar estava 
correctament ubicat dependrà exclusivament de les persones que hi transiten o hi 
tenen accés. 
  
Per determinar aquest punt creiem que cal tenir en compte els següents factors: 
  
En el moment de les sancions no hi havia cap rètol o cartell visible que indiqués que 
l’esmentat vial és privat i restringit als vehicles d’un col·lectiu determinat de persones. 
En aquest cas, als treballadors o persones vinculades exclusivament a l’empresa 
titular del vial. I es pot comprovar a les fotos que l’Ajuntament envia a Base en  data 31 
de juliol de 2014 
  
Ni ara ni mai hi ha hagut cap tanca que impedeixi l’accés als vehicles relacionats amb 
l’empresa titular del vial. Aquest control d’accés amb barrera i control personal de 
l’empresa titular del vial es troba a uns 150 metres més enllà d’on es va posar el radar 
de la policia municipal. 
  
L’esmentat vial té un dret de pas a favor de tothom que vulgui accedir a dos camins 
municipals als quals només tenen accés passant per aquest i es pot comprovar a la 
documentació facilitada per el registre de la propietat on diu “Servidumbre de paso 
 para  personas y vehículos de cualquier clase” 
  
A l’esmentat vial hi van a parar diversos accessos per a vianants que vénen dels 
habitatges i zones verdes públiques adjacents  
  
Ja s’ha produït algun accident de trànsit en aquest punt del vial (segons informa el cap 
de la Policia Municipal) 
  
Tenint en compte tots aquests factors, entenem que aquest vial, tot i la seva titularitat 
privada, no es pot considerar restringit, ni d’ús exclusiu dels propietaris i els seus 
treballadors, ni d’un col·lectiu determinat sinó que es tracta d’una via on hi pot accedir 
una pluralitat indeterminada d’usuaris,   
  
Per tant, podem concloure que el radar estava situat correctament. Per tot això 
exposat, 
  
Acordem : 

Enviar a la Fiscalia corresponent i a l’Oficina Antifrau tot l’expedient i la documentació 
de què disposem i la que ens puguin demanar per tal que determinin si el 
comportament i les accions administratives esmentades del Sr. Joan Sans, alcalde 
l’Arboç, poden ser considerades delictives.” 
   
Atès que el Dictamen s’aprovà en la Comissió informativa especial de multes amb els 
vots afirmatius dels Srs. Cecilia, Plana, Ribé i Aragón; i d’altra banda, es plantejaren 
unes posicions discrepants i vots contraris per part dels altres dos membres de la 
Comissió, Srs. Raja Molinari i Molina Doñate, en els següents termes: 
  
En primer lloc, la posició del regidor Sr. Raja Molinari fou la següent: 
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“Un fet fonamental es troba en determinar si la via té un ús per a un col·lectiu 
determinat o indeterminat de persones. El fet que no estigui vallada pot fer pensar que 
pot ser per un col·lectiu indeterminat. Però pel que fa a la circulació, com tenim una 
tanca que limita la circulació exclusivament a les activitats de la fàbrica, jo conclouria 
que quan a la circulació de vehicles, és per a una col·lectivitat determinada i el 
Ajuntament no tindria competències per multar. 
  
Independentment d’aquest primer raonament, arribant a la conclusió contrària i 
determinant que l’ús d’aquesta via fos per a una col·lectivitat indeterminada, 
l’Ajuntament no tindria mitjans per posar cap multa en una via de 40 Km/h, ja que el 
cinemòmetre que es va fer servir, el tenim en virtut d’un conveni per a ús de velocitats 
50 Km/h o superiors. 
  
Per tant les conclusions a que podria arribar la comissió són: 
  
Demanar disculpes a Saint Gobain Cristaleria pels fets ocorreguts.  
Comunicar al cap de Policia les conclusions de la Comissió i recomanar que accepti 
qualsevol al·legació per desestimar les multes del dia dels fets. 
Instar a l’Ajuntament a fer un conveni amb Trànsit per fer ús del cinemòmetre amb vies 
per sota dels 50 km/h. 
  
D’altra banda i en quant a l’actuació de l’Alcalde respecte a les multes, podem 
entendre que davant de l’informe del Secretari, assessorat per l’Instructor del 
procediment sancionador, el Sr Andreu Navas Amenós, va optar per la prudència, 
davant d’un cas de dubte raonable i per tal de no perjudicar a la Corporació amb 
l’emissió d’actes probablement il·legals perjudicant els drets de tercers de manera 
voluntària. 
  
Un cop vist l’informe jurídic i estudiat el conveni amb Trànsit, queda clar que l’Alcalde 
no es competent per multar en vies de menys de 50 Km/h i per tant no és que hagi 
deixat prescriure les sancions, sinó que ha inaplicat d’ofici uns actes probablement 
il·legals. 
  
La conclusió que es pot arribar és: 
  
Exonerar del fets al Sr. Joan Sans i Freixas” 
  
En segon lloc, la posició de la regidora Sra. Molina Doñate fou la següent: 
  
“1. Queda demostrat, segons documentació, que SAINT GOBAIN CRISTALERIA S.A. 
és propietària de la via en la qual es van posar les multes, i per tant, no es 
competència de l'Ajuntament de l'Arboç la regulació ni les sancions aplicades. 
  
2. Segons conveni amb el Servei Català de Trànsit, l'Ajuntament no podria sancionar 
velocitats que no arribin als 50 km/h i en la via on es van aplicar les sancions, existeix 
una limitació de 40 km/h. 
  
3. Tot i que és cert que no existeix cap tanca al començament de la via que prohibeixi 
la lliure circulació, aquesta sí existeix al final, en arribar a la fàbrica de Cristaleria, amb 
la qual cosa, només circulen per ella els treballadors de la mateixa. Amb això, jo 
considero que és una via per a ús d’un col·lectiu DETERMINAT i per tant, l'Ajuntament 
tampoc tindria competència sancionadora. 
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Revisats els informes jurídics i el Conveni amb el Servei Català de Transit, es podria 
concloure que: 
  
-L'Alcalde no tindria competència sancionadora en aquesta via i és per això que, en 
demanar assessorament als serveis juridics de l'Ajuntament, optà per no donar curs a 
aquestes multes i, per tant, se l'hauria d'exonerar dels fets.” 
   
Atès que de la lectura de les conclusions anteriors, es pot desprendre que el Dictamen 
de la Comissió i posterior ratificació plenària tenia un posicionament clarament 
partidista i una motivació política més que purament jurídica, es presenten de nou al 
Ple, els següents raonaments entorn de les qüestions objecte d’anàlisi de la Comissió: 
  
-Un fet fonamental es troba en determinar si la via te un ús per un col·lectiu determinat 
o indeterminat de persones.  
  
El fet que no estigui vallada podria fer pensar que podria ser per a un col·lectiu 
indeterminat de persones; però pel que fa a la circulació, com hi ha un distintiu que 
limita la circulació exclusivament a les activitats de la fàbrica, no és desacertat 
concloure que la circulació de vehicles és per a una col·lectivitat determinada de 
vehicles, i l’Ajuntament no tindria competències per multar. 

En qualsevol cas, és un tema força subjectiu o ambigu per arribar a la conclusió de 
creure que hi ha indicis delictius per portar aquest assumpte a la Fiscalia. 

Per tant, les conclusions de la Comissió es van excedir en veure elements penals en 
un aspecte com a mínim controvertit, i del que no hi ha una interpretació indiscutible. 
                                     
-Independentment d’aquest primer raonament, arribant a la conclusió contrària i 
determinant que l’ús d’aquesta via fos per una col·lectivitat indeterminada, l’Ajuntament 
tampoc no tindria mitjans per posar cap multa en una via de 40 Km/h, ja que pel 
cinemòmetre que es va fer servir, tenim un conveni per fer-ne ús a velocitats de 50 
Km/h o superiors. 
  
En el Dictamen de la Comissió ratificat pel Ple, es referia a que el Conveni del radar 
permet fer-ne ús de l’aparell excepcionalment per sota els 50 km/h quan hi hagi 
“justificació expressa en sentit contrari” i donen per bo les al·legacions del Cap de 
policia de que sempre s’ha fet així, unes declaracions verbals sense cap document o 
informe per escrit que ho corrobori. 

Per contra, ni ho citen al Dictamen i obliden -amb total menyspreu a la veritat-, les 
ordres dictades per l’Alcalde al Cap de Policia de col·locar el radar a la N-340 o vies on 
s’han produït accidents i/o hagi molt de tràfic rodat. 

Aquestes ordres, entenem, sí serien justificacions expresses i per escrit de l’excepció 
de posar el radar en vies per sota dels 50 km/h, i no la interpretació, -sense cap suport 
documentat- del sergent, que s’utilitza de forma arbitrària i interessada per poder dir 
que sí es pot multar per sota dels 50 km/h.  

La Comissió va actuar amb total desconeixement del que diu el Conveni del radar, i 
per tant, passant per sobre de manera greu als compromisos signats per l’Ajuntament. 
  
-  En aquest sentit, es va emetre una provisió d’Alcaldia de data 27 de maig de 2013, 
comunicada fefaentment al cap de la Policia Local i que s’acompanya a l’expedient, on 
es donaven instruccions sobre la col·locació del dispositiu de control, en els següents 
termes: 
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“Localitzar un lloc adequat per instal·lar-lo, si és possible una via oberta al trànsit on es 
produeixin situacions de perill, on s’hagin produït accidents de circulació o per la seva 
perillositat sigui convenient controlar la velocitat dels vehicles que transiten per la via 
(col·legis, pas de vianants, ...).” 
 
Ens tornem a trobar doncs amb aquesta desviació de les finalitats del radar realitzada 
pel Cap de Policia, desviació respecte als seus objectius i en el marc del conveni amb 
el Servei Català de Trànsit. 
  
Inclús és curiós que el Dictamen de la Comissió faci referència a que s’ha produït 
algun accident en aquest vial de propietat privada, “segons manifesta el Cap de 
Policia”. La pregunta és la següent: on són les dades objectives, els informes, les 
estadístiques? 
  
En dos moments, la Comissió dona per bones dues afirmacions verbals del Cap de 
Policia sense estar contrastades, i alhora, no cita les ordres de l’Alcalde ni les 
conclusions de l’informe de BASE que són dos documents oficials i per escrit de dos 
òrgans amb competències decisòries en la matèria.  

No podem doncs més que afirmar que el Dictamen de la Comissió cau en una manca 
de ponderació, en una arbitrarietat i parcialitat fora de tota lògica i raó.  
  
- Un cop vist l’informe jurídic i estudiat el conveni amb Trànsit, queda clar que l’Alcalde 
no és competent per multar, com a regla general, en vies de menys de 50 Km/h i per 
tant no és que hagi deixat prescriure les sancions, sinó que ha inaplicat d’ofici uns 
actes probablement contraris a l’Ordenament jurídic i il·legals. 
  
Recordem el que diuen les conclusions de l’informe de BASE: 

“El control del trànsit en la via d’accés a la fàbrica de Saint-Gobain, sempre que 
aquesta sigui de titularitat privada, no és competència del municipi, i en conseqüència 
l’Alcalde no seria competent per a sancionar les infraccions que en dita via es puguin 
cometre, al correspondre aquesta qüestió a l’òrgan designat pel Servei Català de 
Trànsit de Catalunya, al tenir aquesta Administració les funcions i serveis en matèria 
de trànsit i circulació de vehicles a motor transferides. 

Per determinar si a dita via li resulten d’aplicació les normes de trànsit cal prèviament 
establir si l’ús d’aquesta es fa per una col·lectivitat determinada o indeterminada 
d’usuaris. 

El límit de velocitat, a manca de modificació per l’òrgan competent, seria de 50 
quilòmetres hora. L’ús del cinemòmetre en dita via, a priori, contravindria un dels 
compromisos adquirits per l’Ajuntament.” 
  
- Per tant, hem d’insistir, que essent una via privada, i encara acceptant que és d’ús 
indeterminat d’usuaris, l’Ajuntament no és competent en aquesta via. Recordem el que 
disposa el conveni del radar: 

“Els controls de velocitat s’establiran en travesseres i resta de vies urbanes amb límit 
màxim de velocitat, excepte justificació expressa en sentit contrari, no inferior de 50 
km/h.”  

I prèviament diu: “L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és la vigilància i els 
controls dels excessos de velocitat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de 
l’Ajuntament de l’Arboç.” 
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Per tant, queda clar que l’ús del radar és per a travesseres (N-340) i resta de vies 
urbanes de l’Ajuntament. Com que la via de Saint-Gobain és privada i no és de 
l’Ajuntament (ni és travessera), queda clar que l’Ajuntament NO és competent, com 
indiquen i corroboren els informes de Secretaria i de BASE. 
  
- D’altra banda i en quant a l’actuació del Alcalde respecte a les multes, podem 
entendre que davant de l’informe del Secretari, assessorat per l’assessor dels 
procediments sancionadors de BASE, el Sr. Andreu Navas Amenós, va optar per un 
criteri de prudència, davant d’un cas de dubte raonable i per tal de no perjudicar a la 
Corporació amb l’emissió d’actes probablement il·legals perjudicant els drets de tercers 
de manera voluntària, deliberada i antijurídica. 
  
- Per últim recordar dos últims aspectes: 

En primer lloc, insistir i recordar que sembla que està clar, d’acord amb el conveni 
urbanístic de 18 de juny de 2004, que la via d’accés a la fàbrica de “Saint Gobain 
Cristaleria S.L.” és de titularitat privada de la mateixa empresa.  
  
Es pot dir que està oberta al públic, però només es fa servir de facto pels treballadors, 
acompanyants i proveïdors de la fàbrica. El caràcter d’ús comú general de la via, com 
a mínim, és dubtós. Però el que s’entén és que en principi la via és per a un ús 
determinat de persones. 
  
En el mateix conveni es cita que la cessió del vial de St.Gobain a l’Ajuntament va ser 
fins al carrer Hortaleza, restant la via objecte d’anàlisi, propietat privada de Cristaleria. 
  
D’altra banda, cal dir que també el passat 20 de Maig la Junta Electoral del Vendrell va 
dictaminar la retirada dels cartells electorals de la candidatura de CiU de les faroles del 
vial de Saint Gobain Cristaleria, ja que són de la seva propietat; i així es va considerar 
per part de la Junta Electoral a instàncies de la pròpia empresa de Saint Gobain. 

Aixímateix, el propi grup de CiU va retirar els cartells afectats penjats de les faroles de 
propietat de Cristaleria i dins del període electoral el mateix divendres 22 de Maig. 
Amb això es reconeix certament la propietat del vial de Saint Gobain. 
  
En següent lloc, l’Ajuntament no va efectuar resolució expressa d’arxiu dels 
procediments sancionadors iniciats; però pel transcurs dels terminis, aquests han 
esdevingut caducats.  
 
La Corporació va fer aquesta interpretació donades les raons exposades i pel principi 
de prudència, inclús tement una impugnació massiva. Els actes administratius orals 
també són possibles, vàlids i produeixen efectes.  
  
La moció que es presenta creu que l’Alcalde va actuar de bona fe, no en abús de les 
seves facultats, notificant la denúncia i pagant l’import de la multa, encara que era una 
multa il·legal, per no aixecar la sospita d’utilitzar el procediment en benefici propi.  

Esgrimir aspectes com el descompte per pagament anticipat, els punts del carnet, etc. 
és fer referència a aspectes secundaris i menors, en un intent capciós de desviar-ne el 
nucli essencial del problema. 
  
- També, recordar per últim, que, a la vegada que la consulta a Secretaria es pot fer i 
es va fer oralment, els actes de l’Administració es presumeixen vàlids i produeixen 
efectes des del moment en que es dicten. Des d’un punt de vista jurídic, l’actuació és 
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correcta i només es pot desvirtuar amb sentència ferma contrària en procediment 
contenciós. 

A més, l’Alcalde en el dia del Ple va proposar als grups sol·licitar dos nous informes a 
la Generalitat o inclús a algun ganivet jurídic per obtenir unes conclusions legals més 
clares i contundents sobre els fets, cosa que el Ple no va acceptar. 
  
Per tant les conclusions a que podria haver arribat la Comissió amb més encert, 
credibilitat i diligència haurien sigut: 
  
· Demanar disculpes a Saint Gobain Cristalera pels fets ocorreguts.  
· Comunicar al cap de Policia les conclusions de la Comissió i recomanar que accepti 
qualsevol al·legació per desestimar les multes del dia dels fets. 
· Instar l’Ajuntament a fer un conveni amb Trànsit per fer ús del cinemòmetre amb vies 
per sota de 50 km/h amb causes i llocs justificats més expressament. 
   
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple, els següents 
   
ACORDS:  
  
Primer.-  Discrepar rotundament de les conclusions d’un Dictamen de la Comissió 
ratificat per acord plenari efectuat sota criteris polítics i electorals i no sota criteris 
jurídics, en el qual es cita de forma parcial el que interessa i s’amaga 
intencionadament el que no agrada tant. 
  
Segon.-  Deixar sense efecte, revocar i no aplicar les conclusions de l’acord plenari de 
30 d’abril de 2015 quan deia:  
  
“Enviar a la Fiscalia corresponent i a l’Oficina Antifrau tot l’expedient i la documentació 
de què disposem i la que ens puguin demanar per tal que determinin si el 
comportament i les accions administratives esmentades del Sr. Joan Sans, alcalde 
l’Arboç, poden ser considerades delictives.” 
  
Tercer.-  Exonerar del fets al Sr. Joan Sans i Freixas per no haver cap fet, prova o 
argument d’infracció administrativa ni delictiva. 
  
Ribes.- El Sr. Alcalde va actuar sense cap mena de mala fe. És important. També hi 
ha una anècdota, que ens dóna una mica la raó, de què el dia 20 de maig, la Junta 
Electoral de Zona va fer treure uns cartells electorals de la candidatura de 
Convergència Democràtica de Catalunya de la via d'accés a la fàbrica de Cristaleria, 
on es van posar aquestes multes, perquè el Sr. alcalde no hi tenia competències. 

Sra. Navarro.- En la moció s'esmenta que es va fer sota criteris polítics electorals, 
quan en la campanya no es va fer servir en cap moment aquest tema i m'agradaria 
que en quedés constància. 

Sra. Malagarriga.- Vist des de fora, no entenem per què s'ha de revocar el que ja es va 
aprovar. 
 
Alcalde.- Perquè la comissió no va incloure les conclusions del grup municipal del 
PSC. Les va obvià. 

Malagarriga.- S'hi haurien d'incloure també. Hauríeu d'haver demanat que 
s'incloguessin. 
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Sr. Berber.- Hi ha divergència de criteris a seguir sobre si un tema es porta o no a la 
fiscalia, segons els casos: en un cas es passa pel ple, i en un altre no. Creiem que 
hauria de ser un òrgan extern qui dictaminés si la forma de procedir és correcta o no. 

Alcalde.- En el ple, vaig demanar a la presidenta de la comissió totes les aportacions 
de tots els grups, i em va dir que no els tenia en aquell moment. Vaig dir que me les 
fessin arribar, i encara no m'ho han donat. 

Segueixen preguntes referents a aquest assumpte que ja van ser discutides en el 
mateix sentit en el ple de 30 d'abril de 2015. 

Ribé.- Com és que a aquest acord que es va prendre avui fa justament 3 mesos, 
encara no se li ha donat efectivitat? 

Secretari.- L'executivitat dels acords del ple són competència de l'alcaldia, i segons la 
Llei de Règim Local hi ha 3 mesos per executar-los. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: no 
  
 
 
9.- EXP.NÚM. 20150350: REVOCACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ  DE 

LES BASES REGULADORES APR OVADES PER JUNTA DE GOVERN I 
APROVACIÓ DE LES NOVES BASES REGULADORES PER A LA 
SOL.LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE L'ARBOÇ.  

  
L’Ajuntament de l’Arboç vol continuar amb la línea de subvencions públiques per a les 
empreses que realitzin contractacions de treballadors/es empadronats/ades al municipi 
i que es trobin en situació d’atur; per tal de fomentar l’ocupació i la consolidació del 
teixit empresarial i comercial del municipi, que es va iniciar a l’any 2013. 
  
El passat dia 7 de maig de 2015 a la Junta de Govern de la Corporació es van aprovar 
les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament per a l’any 2015 de la subvenció 
per a la contractació de persones desocupades del municipi de l’Arboç. 
  
Ja que s’han elaborat unes noves bases genèriques que tindran un caràcter indefinit, 
regulades i que en posterioritat s’obriran acords de convocatòria de subvenció anual, 
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en funció de que s’estableixi consignació específica i suficient a l’aplicació 
pressupostària. 
  
Atès que s’ha fet una rectificació dels terminis computables a bonificar i que la quantia 
total de la subvenció estarà subjecte a la partida pressupostària de l’any de la 
convocatòria corresponent en relació següent a la realització de les contractacions de 
l’any anterior. 
  
Vist que l’informe del Departament d’Intervenció de data 20 de juliol de 2015, on 
s’estableix que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 
03.2410.48900. 
  
Vista la LLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. («BOE» 276, de 
18-11-2003.) que té per objecte la regulació del règim jurídic general de les 
subvencions atorgades per les administracions públiques. 
  
Per tant lo anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS:   
  
Primer.-   Deixar sense efecte les bases reguladores aprovades el dia 7 de maig per 
Junta de Govern i aprovar les noves bases reguladores per a  la sol·licitud i 
atorgament de subvencions per a la contractació de persones desocupades del 
municipi de l’Arboç que es detallen a l’Annex adjunt a l’expedient. 
  
Segon.-  Trametre aquestes bases al BOPT, al taulell d'anuncis municipal i a la web de 
l’Ajuntament per a la seva exposició pública per 20 dies hàbils. En cas de no 
presentar-se al·legacions, l’acord inicialment aprovat esdevindrà definitiu. 
   
Ribé.- Com ja vaig dir anteriorment quan es van aprovar els ajuts, en el darrer punt de 
les Bases, on diu que l'ajuntament atorgarà els ajuts, hauria de dir que es constituirà 
una comissió per a l'atorgament dels ajuts que procedeixin, formada per un 
representant de cada grup municipal. 

Alcalde.- No hi ha cap problema. Es pot passar a la comissió informativa prèvia, abans 
de l'acord. 

Navarro.- La destinació de la partida no es compleix. 

Sra. Blasón, amb la vènia de l'alcaldia.- Ara sí. Al començament les empreses no 
sabien massa com anava, però ara ja n'hi han més i es destina més despesa que 
abans. 
 
Malagarriga.- Voldria introduir unes apreciacions. Condició sine quanum, és que no es 
creï efecte substitució. 

Alcalde.- No podem tenir tota la informació, però si es té la sospita, es pot revocar. 

Malagarriga.- En la introducció es parla de la preferència a les persones desfavorides, 
però no és cap punt de les Bases. Es pot donar prioritat a l'empresa que ho tingui en 
compte. 
 
Isa.- Això és l'empresa qui ho decideix, en funció del tipus de personal que necessita. 

Alcalde.- No voldria entrar en afavorir a uns per desfavorir a d'altres. Ara s'aproven i 
s'exposen al públic per al.legacions. 
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Malagarriga.- No voldria tampoc que fossin contractes infrahumans. Voldria les 
dades d'aquests contractes.  

Alcalde.- No hi ha cap problema. Les tenim. 

Ribé.- Es podria treure en la part introductòria el que fa referència a la "prioritat" a les 
persones més desfavorides. 

Berber.- Les Bases són tant àmplies, que poden donar lloc a no fer contractacions 
dignes. Haurien de fomentar la contractació digna. 

Alcalde.- Per l'experiència que tenim del 2012 i el 2013, no hi ha hagut cap cas d'abús 
per part de l'empreses perquè contractessin sota mínims. Si es donés el cas, ho 
valoraria la comissió i dictaminaria el que correspongués. I si cal ja es canviaran les 
bases més endavant. Ara s'està parlant d'un problema que no s'ha donat. 

Carmina.- Es crearà la comissió? 

Alcalde.- Sí 

Berber.- Remarco que en cap moment no he interromput les vostres intervencions, 
com a succeït en la meva darrera interpel.lació. 

Alcalde.- Proposo de donar un temps determinat a cada grup municipal per fer una 
intervenció i una rèplica. Marcar tempus. Ja ho parlarem en el proper ple. 

 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat.  

 
 

10.- EXP.NÚM. 20150501: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS P ER A 
L'ANY 2016.  

  
Vista l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2016 a Catalunya, publicada al DOGC núm. 6888, de 9 
de juny de 2015, indicant que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius;  

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut dels treballadors i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 
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17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, 
de 23 de juny; 

D’acord amb el que estableix  l’article 46 del RD 2001/83, de 28 juliol aquest acord ha 
de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament; 

Per tot l’anterior proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Fixar els dies, 9 de gener i 29 d’agost de 2016, de la Festa Major, com a dues 
festes locals del municipi de l’Arboç. 

Segon.- Notificar-ho als següents organismes públics i privats: 

- Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
- Directors del col·legi Públic Sant Julià i col·legi Residència, Institut i Escola  Agrària 
“Camp Joliu” de L’Arboç 
- Unió de Comerciants de l’Arboç (UCL’A) 

Tercer.- Fer un ban i col·locar-ho al tauler d’anuncis municipals, pàgina web i a totes 
les cartelleres de la vila, per tal de donar la màxima difusió.  
   
Olga,. No s'ha de fer festa perquè sí, sinó dotar-la de contingut. Que tingui un 
significat. 
 
Alcalde.- S'ha consultat als comerços i hi ha disparitat. Proposem que siguin una el 9 
de gener, comprometent-nos a dotar de contingut aquesta festa l'any 2016, que 
coincideix en dissabte. L'altra seria el 29 d'agost. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: a favor 
G.M. d’ERC: abstenció 
   
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
11.- EXP.NÚM. 20150343: APROVAR LA INC OACIÓ DE L'EXPEDIENT 

SANCIONADOR A M.R.F PER INFRACCIÓ ORDENANÇA PEL CIV ISME 
I LA CONVIVÈNCIA  

  
Vista l’acta de la Policia Local de data 2 de maig de 2015 en la que s’indica que el 
propietari d’un gos de raça potencialment perillosa (creuament de mastí amb 
rottwiller) va atacar i matar un altre gos de raça petita, ja que, segons sembla per 
l’atestat de la Policia Local de l’Arboç, el gos es trobava a la via pública, carrer 
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Francesc Macià, sense la companyia del seu propietari, Sr. Marcelo Recuero 
Fernandez, vigilant de l’edifici de la Giralda.  

Atès que la mateixa Policia Local el va recollir, el va portar al seu propietari, i un cop 
entregat l’animal, els agents preguntaren al seu propietari la situació del gos a nivell 
administratiu, responent el Sr. Recuero que no disposa d’assegurança, ni llicència 
municipal, ni xip, i que la cartilla de la vacunació no la tenia en aquells moments.  
                            
Considerant que aquest municipi disposa d’una Ordenança pel Civisme i la 
Convivència, aprovada definitivament pel Ple en sessió ordinària de data 26 de 
setembre de 2013, publicada en el Butlletí Oficial de La Província de Tarragona 
(BOPT) núm. 234, de data 10 d’octubre de 2013. 
  
A tal efecte, atenent que les infraccions a les disposicions de l’Ordenança municipal 
vigent en la matèria dita se subjectaran al següent règim sancionador: se sancionaran 
per l’òrgan competent previst, a proposta de l’instructor que designi l’Alcalde, pel 
principi d’expedient contradictori, seguint el procediment establert en el Reglament 
municipal del procediment sancionador, i subsidiàriament el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment Sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat.  

Atès que en virtut de l’article 8 del Reglament municipal del Procediment Sancionador, 
el procediment s’iniciarà per resolució de l’Alcaldia, bé sigui d’ofici o com a 
conseqüència d’ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans o per denúncia 
presentada per qualsevol persona. 
  
Vist els següents articles de l’Ordenança pel civisme i la convivència:  
   
- l’article 125.12. c) Constitueixen Infraccions molt greus 
  
c) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
   
- l’article 126.12. c) Constitueixen infraccions greus 
  
c) No complir amb les prescripcions que es detallen a continuació a les vies públiques 
(..) respecte als animals potencialment perillosos: 
  
-Han d’anar lligats amb cadena o corretja, no extensible. 
-La cadena o corretja ha de tenir menys de 2 metres. 
-Han d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça, 
sense que cap cas puguin ser conduïts per menors de 16 anys, ni es puguin portar 
més d’un gos potencialment perillós per una persona. 
  
Vist l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el qual considera infracció greu: 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
  
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari Interventor en data 4 de maig de 2015. 
  
Vist l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el qual disposa que l’exercici de la potestat 
sancionadora en la comissió d’una infracció greu o molt greu correspon al Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Per tot quant antecedeix proposo el Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
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Primer.-  Incoar l’expedient administratiu, per procedir a la sanció corresponent, si 
procedeix, al Sr. Marcelo Recuero Fernandez,  per les següents infraccions: 
  
-Tenir un gos potencialment perillós sense llicència i no tenir contractada 
l’assegurança de responsabilitat civil. 
  
-No complir amb les prescripcions que es detallen a continuació a les vies 
públiques respecte als animals potencialment perillosos: 
  
· Ha d’anar lligat amb cadena o corretja, no extensible. 
· Ha d’anar proveït del corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça. 
  
-Tenir en possessió un gos sense estar inscrit en el Registre general d’animals de 
companyia. 
  
-No dur identificat el gos d’acord amb la normativa sectorial i no evitar la fugida del 
gos. 
  
Segon.-  Designar com a Instructor del present procediment el funcionari de carrera 
habilitat Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, i com a Secretària del procediment, la Sra. 
Imma Forns i Gabarró, tècnica de gestió, donant-los trasllat de la documentació obrant 
a l’expedient administratiu. 

Tercer .- Atorgar un tràmit d’audiència de l’expedient a l’interessat de deu dies hàbils a 
comptar des del dia següent a la recepció de la notificació del present acte 
administratiu per tal que formuli quantes al·legacions, aporti tots els documents o les 
informacions que estimi convenients així com proposi la prova i concreti els mitjans de 
defensa dels seus drets dels que es pretengui valer. 
  
No obstant, la comissió informativa dictaminarà i el Ple acordarà allò que estimi més 
oportú. 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: a favor 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
12.- EXP.NÚM. 20150570: APROVACIÓ LA CREACIÓ DEL SERVEI 

D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL URGENT.  

  
Entre els serveis inclosos en la Cartera de Serveis Socials, en l'apartat de Serveis 
Socials Bàsics, està el Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència (SARU), definit com 
un servei que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència, amb 
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l'objecte de cobrir temporalment les necessitats bàsiques que han motivat aquesta 
situació. La població destinatària són aquelles famílies en situació de greu risc social.  
  
Amb el propòsit d'ampliar i consolidar els serveis socials de l’Arboç, que doni resposta 
a les velles i noves –però sempre recurrents- necessitats socials, la Corporació 
municipal aposta per la creació del Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència. 
  
El Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència (SARU) es defineix com un servei que 
supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència, amb l'objecte de 
cobrir temporalment les necessitats bàsiques que han motivat aquesta situació. La 
població destinatària són aquelles famílies en situació de greu risc social.  
  
Des del Departament de Serveis Socials i Secretaria s’ha treballat en la creació 
d'aquest servei amb la redacció d'un informe-memòria justificatiu, un reglament del 
servei, i la realització d’un contracte de lloguer amb un propietari que ha posat a 
disposició de l’Ajuntament un pis de la seva titularitat, apart dels informes de 
Secretaria i d’intervenció. 
  
Vist l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66.3 k) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, els quals disposen que aquest servei públic és 
de competència municipal. 
  
De tota la documentació esmentada anteriorment, deriva que és procedent establir el 
servei públic del Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència (SARU). 
  
La documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 159 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals;  
  
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del 
ROAS.  

En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació els següents  
  
ACORDS:  
  
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la creació del Servei d'Acolliment Residencial 
d'Urgència de l’Ajuntament de l’Arboç. 
  
SEGON.- Destinar la unitat administrativa responsable del servei al Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.  
  
TERCER.- Aprovar la Memòria d’Alcaldia o Projecte d’Establiment del referit servei, el 
qual es prestarà en la modalitat de gestió directa.  
  
QUART.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d'Acolliment Residencial 
d'Urgència de la Corporació. 
  
CINQUÈ.- Sotmetre l'expedient de la creació del servei i del seu reglament a 
informació pública pel període de 30 dies naturals, mitjançant anuncis inserits al 
DOGC, al BOPT i al tauler d'edictes de la Corporació. Cas que no es presentessin 



 

 23 

reclamacions o suggeriments, l'acord inicial d'aprovació de la creació del servei 
esdevindrà definitiu sense necessitat d'acord definitiu posterior.  
  
SISÈ.- Comunicar aquest acord als Departaments de l’Ajuntament relacionats i als 
Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Benestar i Família i Governació i 
Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.  
  
Ribé.- És com el pis que hi ha a Bellvei al que hi estem acollits per mitjà del CCBP, i 
ara en creem un aquí? 

Alcalde.- Sí, perquè quan està ocupat a Bellvei, no en tenim cap més. Així en tenim un 
de més a més, per si està ocupat el de Bellvei quan ens faci falta.  

Carmina.- Al c. Muralla hi ha una casa que ara és de l'ajuntament que també es podria 
utilitzar. 
 
Alcalde.- No és de l'ajuntament, sinó de la Generalitat.  

Ribé.- El dia que el puguin vendre a subhasta, ens donaran els diners de la venda per 
un projecte social del municipi que ja es va presentar el seu dia.  

Alcalde.-Vam parlar amb la Generalitat de què ens fes un cessió d'ús d'un altre 
immoble en la mateixa situació, i hem d'anar un dia a parlar-ho. 

Navarro.- En la Base segona, posa "residents al municipi". Vol dir empadronats? 

Alcalde.- Es pot posar empadronats amb una carència d'1 any. 

Sra. Pérez.- Com que són derivats de Serveis Socials, la majoria dels casos són 
empadronats aquí. 

Navarro.- Es podria estudiar la possibilitat de parlar amb algun hotel de la zona per fer 
un conveni a un bon preu per a casos en què aquests habitatges estiguin ocupats i no 
sigui possible la conciliació de 2 unitats familiars, o ja estiguin plens davant d'una 
necessitat. En l'art. 3.1, posa que en última instància, qui decideix l'ingrés és la 
regidora de Serveis Socials, a proposta de l'equip o departament. No queda una mica 
... 
 
Alcalde.- La decisió la prendrà l'òrgan competent. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor  
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
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13.- EXP.NÚM. 20150407: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/15. 

CRÈDIT EXTRAORDINARI  

  
L’Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 20140298 de data 28 de maig de 2015 
que tot seguit es transcriu literalment, per la seva ratificació: 
  
“Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica mitjançant el Projecte Integral 
al Nucli Antic del Pla de Barris, realitza durant el mes de juny el foment de la 
dinamització del comerç local, mitjançant l’adhesió a la cinquena campanya “Barris 
antics: Molt per descobrir, molt per oferir”, beneficiant-se de l’esmentada campanya 50 
comerços de venda al detall que tenen activitat registrada per trobar-se ubicats dins 
del nucli Antic. En el municipi de l’Arboç hi ha un total de 78 comerços de venda al 
detall que tenen activitat registrada, amb la qual cosa, només 28 comerços es troben 
ubicats fora del nucli Antic i per tant, no han pogut participar en la campanya “Barris 
antics: Molt per descobrir, molt per oferir”. 
  
La Regidoria de Promoció Econòmica creu convenient posar en marxa una campanya 
comercial destinada als comerços que es troben ubicats fora del nucli Antic sota el 
lema Campanya comercial “Compra a l’Arboç”, que tindrà un funcionament similar a 
l’actuació dels Barris Antics i es portarà a terme durant el mes de juny, sent el cost 
total de la de l’esmentada campanya de 1.000,00€, la qual es tracta d’una despesa 
que no es pot demorar fins l’exercici següent i no existeix en el pressupost vigent 
aplicació pressupostària. Per tant, s’ha de realitzar una modificació de crèdit mitjançant 
crèdit extraordinari. 
  
Segons informe d’intervenció de data 28 de maig de 2015 aquesta actuació suposa la 
necessitat de realitzar una modificació de crèdit via crèdit extraordinari.  
    
En ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local i reguladora 
de les Hisendes locals, així com en les Bases d'Execució del Pressupost d’aquest 
Ajuntament, aquesta Alcaldia Presidència resolt: 
  
Primer.-  Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 2015, 
segons allò establert a l’informe d’intervenció de data 28 de maig de 2015, mitjançant 
crèdit extraordinari en el següent sentit: 
  
Modificació de despeses - Increment:  
  
Aplica ció Pressupostària 
2015 

Concepte  Modificació  Crèdits 
Definitius  

02.2410.22699 Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 
TOTAL INCREMENT  1.000,00 
  
Modificació de despeses - Disminució:  
  
Aplicació 
Pressupostària 
2014 

Concepte  Modificació  Crèdits 
Definitius  

02.2410.48900 Altres transferències a famílies i institucions 1.000,00 52.000,00 
TOTAL DISMINUCIÓ  1.000,00 
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Segon.-  Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció als efectes 
escaients. 
  
Tercer.- Ratificar el present acord pel proper Ple Municipal i publicar-ho de conformitat 
amb l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació amb l’art. 169.1 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, al BOPT, durant el termini de 15 dies per la seva exposició pública i 
possible presentació de reclamacions i en el benentès que de no presentar-se’n cap, 
l’acord esdevindrà definitiu sense que calgui una ulterior resolució.” 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: sí 
 
 
  
 
14.- EXP.NÚM. 20150446: APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

  
A finals de l’exercici 2014 es va produir un incident de presumpte delicte de 
maltractament comportant la necessitat de donar allotjament de forma urgent, durant el 
cap de setmana, mitjançant una estada a l’hotel DON PELAYO a la víctima i els seus 
dos fills. Atès que el departament de Serveis Socials per tal de realitzar el seguiment i 
l’informe de l’incident tenia en possessió la factura emesa de forma legal pel tercer 
DON PELAYO HOTEL. GOZON DEL PENEDÈS, amb CIF: B43463090, la qual no va 
ser subministrada al departament d’Intervenció fins al mes de juny, sense la seva 
prèvia comptabilització, fet que dóna lloc a la iniciació d’un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit. 
  
Vist l’informe del Secretari-Interventor, de data 9 de juny de 2015 i els articles 49 i 52.1 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’art. 47.2.l de la LBRL i 4.1.l de la Llei 3/2007 
del contractes del Sector Públic. 
  
Proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.-  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 98,84€ segons 
el detall: 
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Reconeixement extrajudicial de crèdit  
Any  Proveïdor  Concepte  Import  
2014 Don Pelayo Hotel. Gozon del Penedès Estada cap de setmana 98,84 
  
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció als efectes 
escaients. 
    
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta  a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
15.- EXP.NÚM. 20150526: APROVACIÓ PRESSUPOST 2015  

  
Atès l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i una vegada acomplerts els 
requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els 
informes preceptius. 
  
Per part d'aquesta Alcaldia-Presidència es presenta al Ple de la Corporació, el 
pressupost per a l'exercici 2015, amb la plantilla de personal funcionari i laboral de la 
Corporació, les bases d'execució, els annexos d’inversió junt amb el pressupost de la 
Fundació Privada Municipal del Museu de Puntes al Coixí i de la Fundació Pública 
Municipal Sant Antoni Abat, tenint en compte que la gestió del servei d’assistència es 
troba cedida a l’empresa Gran Via Barcelona SL i no té repercussió pressupostària 
sobre l’ens depenent municipal. 
  
Proposant al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de l’Arboç junt 
amb les Bases d’execució per a l'exercici de l’any 2015, format per : 
  
-       El Pressupost de l’Ajuntament amb una previsió d'ingressos de 5.760.819,59 € i 
de despeses de 5.760.819,59 €, juntament amb les Bases d'Execució. 
  
-       El pressupost de la Fundació Privada Municipal del Museu de Puntes al Coixí 
amb una previsió d’ingressos de 81.204,20 € i despeses de 81.204,20 €.  
  
-       El pressupost de la Fundació Pública Municipal Sant Antoni Abat amb una 
previsió d’ingressos de 29.430,00 € i despeses de 29.430,00 €. 
             
Segon.- Exposar-lo al públic durant quinze dies hàbils a l'efecte que els interessats 
puguin examinar-lo i formular-hi les al·legacions que tinguin per convenients davant del 
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Ple de l'Ajuntament. En el cas que no es presenti cap en aquest termini es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat de nou pronunciament. 
             
Tercer.- Aprovar la Plantilla de Personal de la Corporació per a l'exercici de l’any 
2015, i exposar-la al públic conjuntament amb el Pressupost, una vegada que aquest 
estigui aprovat definitivament. 
  
Quart.-  Una vegada aprovat definitivament el pressupost ordenar la seva publicació al 
BOPT, resumit per capítols i trametre còpia de l’expedient a la Delegació territorial del 
Govern de la Generalitat a Tarragona i a la Delegació d’Hisenda a Tarragona. 
              
Berber.- Falta un balanç pressupostari de les partides. Un pressupost definit per àrees. 
Només hem tingut 3 dies per mirar-ho. 

Blasón.- Sí que hi és. Fins ara no s'havia donat amb la documentació perquè són 
molts fulls. Després ja s'exposarà al públic durant 15 dies perquè es puguin presentar 
les al.legacions. 

Malagarriga.- No es preveu que siguin participatius? 

Alcalde.- Aquest no. Es podia haver seguit amb el prorrogat, però amb el canvi de 
govern, s'ha fet de nou. 

Navarro.- En la plantilla, en el punt 3r. de personal laboral permanent, es creu 
convenient funcionalitzar la plaça de bidell convertint-la en la d'agent de la policia local. 
Crec que la del bidell és de compareixença pròpia i no es pot amortitzar. 

Secretari.- És un error. És la de vigilant, la que es vol funcionalitzar.  

Ribé.- Però aquesta plaça de vigilant no està vacant, està coberta per una persona. 
Com quedaria aquesta persona? Pot perdre la feina si no guanya el concurs? 

Secretari.- No perquè té la plaça en propietat. Es podria blindar una plaça en propietat. 

Alcalde.- Mentres en tinguis una de vigilant, no te'n deixen crear cap d'agent per 
urgència. 
 

Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultats: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
   
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no  
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: no 
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16.- EXP.NÚM. 20150575: APROVACIÓ MODIFICACIONS RLT  

  
Donat que l’article 74 de l'EBEP estableix que: “Las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de 
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, 
a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos.”  

Atès l'article 22.2.i) de la LRBRL estipula que el Ple aprovarà: “ La aprobación de la 
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y 
régimen del personal eventual”; 

Donat que el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, al seu article 31 estipula: 

“- 1 L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia. Per a la seva justificació s’han d’incorporar en aquestes relacions 
els documents següents: 
 
a) L’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama funcional. 
b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de 
titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, 
incompatibilitat, perillositat i penositat. 
 
- 2 La definició dels llocs de treball requereix l’anàlisi prèvia i la descripció de cada lloc 
i la seva posterior classificació, a l’efecte de determinar, en el cas de llocs reservats a 
funcionaris de carrera, un dels trenta nivells que quantifiquen el complement de 
destinació assignat i, si s’escau, el complement específic. 
 
- 3 La modificació de la relació de llocs de treball, en el supòsit a què es refereix 
l’article 27.1 d’aquest Reglament, s’ha de justificar mitjançant la memòria que acrediti 
les circumstàncies de l’article 27.2 d’aquest Reglament i, si s’escau, la definició dels 
llocs de què es tracti.”; 

I el mateix reglament a l’article 32 diu: 

“- 1 La relació de llocs de treball documentada en la forma que s’expressa a l’article 29 
d’aquest Reglament l’ha d’aprovar el ple de la corporació o l’òrgan corporatiu superior 
de l’entitat local. Igualment, el mateix òrgan ha d’aprovar les modificacions que es 
produeixin. 
 
- 2 Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes 
d’exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que 
cada entitat local tingui establerta.”; 

Atès que juntament amb el pressupost 2015, s'ha aprovat la plantilla del personal de 
l'Ajuntament pel 2015 que incorpora algunes modificacions en relació amb l'aprovada 
pel 2014, fet que comporta una adequació a aquesta de l'actual RLT de l'Ajuntament; 
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Per tot l’anterior, el regidor de Règim Interior, proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les modificacions realitzades a la  Relació de Llocs de 
Treball per adequar-la a la plantilla prevista pel 2015 del personal funcionari i laboral 
d'aquest Ajuntament.  

Segon.- Publicar en el "Butlletí Oficial de la Província", l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública de quinze dies procedeixi adoptar, així 
com el text íntegre de les modificacions aprovades, i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Si transcorregut el període d’informació pública indicat no es presenten 
al·legacions, aquest acord aprovat inicialment, esdevindrà definitiu. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord als representants dels treballadors de 
l’Ajuntament, al Departament de Recursos Humans i al d’Intervenció. 
   
Malagarriga.- Quin ha estat el procediment per l'elaboració d'aquesta modificació? Ha 
estat negociat amb els treballadors? HI ha hagut una mesa de negociació? 
 
Secretari.- En principi hi han hagut sol.licituds puntuals de modificacions de la RLT, 
que s'han tractat a nivell particular. S'ha parlat alguna vegada amb el comitè 
d'empresa. S'han hagut de fer algunes adaptacions a la legalitat vigent. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor  
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
   
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: abstenció 
  
 
 
17.- EXP.NÚM. 20150547: SOL.LICITUD D'ADHESIÓ AL COMPART IMENT 

FONS D'ORDENACIÓ SEGONS RDL 17/2014  

  
L’Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 20150654 de data 14 de juliol de 2015 
que tot seguit es transcriu literalment, per la seva ratificació: 
  
“Atès que el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, 
en l'article 39.1.b) estableix que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment dels 
municipis que hagin complert amb les seves obligacions de remissió d'informació 
econòmica-financera, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals i la 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i es trobin en situació de risc 
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financer per concórrer entre altres situacions la impossibilitat de refinançar o renovar 
les seves operacions de crèdit a les condicions de prudència financera que es fixin per 
resoŀlució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i cal elevar al Ple per 
a la seva aprovació el Pla d'Ajust que ha de tenir com vigència el període 
d'amortització. 
 
L'Ajuntament de l'Arboç va formalitzar, en data 29 de maig de 2012, el préstec de 
pagament a proveïdors regulat pel Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, per 
import de 1.177.309,25 € amb un diferencial del 5,15%, el qual té associat un Pla 
d'Ajust amb una vigència igual que la vida del esmentat préstec. 
 
A les quantitats indicades s'han tingut en compte un increment del 2% en els capítols I, 
II i III d'ingressos durant els exercicis 2016-2019, la nova licitació del contracte de 
gestió de la piscina municipal coberta que entrarà en vigor en l'exercici 2017, una 
disminució del 2% en el capítol II de despesa en l'exercici 2016 i una disminució dels 
capítols III i IX de despeses per la finalització de diversos préstecs durant el període de 
vigència del préstec a refinançar, així com millora de les condicions financeres 
d'aquest últim. 
  
Durant la vigència del pla d'ajust no es realitzaran inversions més enllà d'una 
corresponsabilitat de finançament del 5% per part de la corporació local, es preveu que 
l'esmentat percentatge de fons propis tingui el seu origen en ingressos corrents 
municipals. 
 
Un cop analitzat el pla d'ajust s'observa que es declaren més ingressos que despeses 
en l'escenari de l'exercici 2032, així com una millora de la ràtio d'estalvi net, sent 
positiu al llarg del pla d'ajust. 
 
Cal significar peculiaritats com el fet de la no existència d'operacions de tresoreria, 
amb la qual cosa, no existiran dificultats de la capacitat de retorn del deute i la 
disponibilitat dinerària en el temps s'haurà de reflectir en els plans de Tresoreria 
trimestrals. 
  
Vist l’informe del Secretari-Interventor, de data 10 de juliol de 2015 i els articles 49 i 
52.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’art. 47.2.l de la LBRL i 4.1.l de la Llei 3/2007 
del contractes del Sector Públic, aquesta Alcaldia Presidència resolt: 
  
Primer.-  Aprovar el formulari anomenat pla d’ajust indicat Reial decret llei 17/2014, de 
26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
  
Segon.- Aprovar l’informe d’Intervenció sobre els criteris utilitzats en l’elaboració del 
formulari anomenat pla d’ajust. 
  
Tercer.- Trametre la documentació a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.  
  
Quart.- Ratificar el present acord pel proper Ple Municipal.” 
   
 
Resultat de la votació 
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Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: abstenció 
  
 
 
 
18.- EXP.NÚM. 20150573: APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS 

REGIDORS. 

  
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals el passat dia 24 
de maig, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a 
l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació. 
  
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb 
l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les 
Corporacions Locals, tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació parcial o exclusiva, així com a 
percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els Organismes Autònoms, i 
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin 
efectius, i prèvia justificació documental. 
  
A aquesta regulació cal afegir-li les noves incorporacions introduïdes per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
que modifica substancialment la llei de bases, i introdueix l’article 75 bis respecte 
el règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals i del personal al servei de 
les Entitats Locals: 

“1. Els membres de les Corporacions Locals seran retribuïts per l’exercici del seu 
càrrec en els termes establerts en l’article anterior. Els Pressupostos Generals de 
l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres 
de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos 
els triennis als que en el seu cas tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es 
trobin en situació de serveis especials, atenent entre altres criteris a la naturalesa de la 
Corporació local y a la seva població segons la següent taula.” 
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Habitants  Referència  
Més de 500.000 Secretari d’Estat. 
300.001 a 500.000Secretari d’Estat -10%.
150.001 a 300.000Secretari d’Estat -20%.
75.001 a 150.000 Secretari d’Estat -25%.
50.001 a 75.000 Secretari d’Estat -35%.
20.001 a 50.000 Secretari d’Estat -45%.
10.001 a 20.000 Secretari d’Estat -50%.
5.001 a 10.000 Secretari d’Estat -55%.
1.000 a 5.000 Secretari d’Estat -60%.
  
  
Atès que segons la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, Llei 36/2014, 
de 26 de desembre, la retribució bruta anual prevista per als Secretaris d’Estat de 
l’Administració General de l’Estat és de 67.055,31 -€ (Article 22 Dos), i per població 
l’Arboç no pot contemplar una retribució per a l’alcalde superior al 55% d’aquesta 
retribució, import que seria de 36.880,42 -€; es pot dir que la retribució prevista per a 
l’alcalde de 29.400 -€ bruts anuals per 30 hores (36.750,00 -€ per 37,50 hores) queda 
per tant, per sota aquest límit establert en la llei. 

Ateses les partides pressupostàries previstes del Pressupost de despeses del present 
exercici 01912010000 - RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTES i 01912023000 - 
INDEMNITZACIONS DIETES i en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
  
ACORDS:  
  
Primer.- Establir el següent règim de retribucions per dedicacions parcials, 12 pagues 
anuals en nòmina, que pertoqui dels càrrecs electes de la Corporació, sent efectiu des 
del 13 de juny de 2015: 

Càrrec                                                                                                                  € 
bruts/anuals/persona  
Alcalde/essa.............................................................................................29.400,00 -€ 
  
L’Alcalde es troba en règim de dedicació parcial de 30 hores setmanals, a prestar 
indistintament al matí o tarda, entre els diferents dies a la setmana per atendre a l’àrea 
de govern de la seva titularitat. 
  
Segon.-  Establir el règim d’indemnització dels següents càrrecs electes de la 
Corporació, sent efectiu des del 15 de juny (consignació pressupostària en previsió 
d’assistències i abonament mensual de forma prorratejada calculada anualment): 

Càrrec                                                                                             € 
bruts/anuals/persona  

 
Regidor d’Urbanisme i Hisenda 14.400,00€ 
Regidor de Promoció econòmica, Ocupació i Turisme, Participació 
ciutadana, Comunicació i Noves tecnologies 

  
14.400,00€ 
  

Regidora Serveis socials, Sanitat i medi ambient 14.400,00€ 
Regidor de Via Pública, Serveis urbans i manteniment i Protecció civil   

10.200,00€ 
Regidora d’Ensenyament i Festes populars 10.200,00€ 
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Servei de neteja, Parcs i Jardins i Indústria 10.200,00€ 
Regidor de joventut, Esports i lleure 10.200,00€ 
    
Cap Grup Municipal CIU 3.840,00€ 
Regidors/es CIU 2.640,00€ 
Cap Grup Municipal CUP 3.840,00€ 
Regidors/es CUP 2.640,00€ 
Cap Grup Municipal ERC 3.840,00€ 
Regidors/es ERC 2.640,00€ 
 

Òrgan  € bruts/anuals/persona  
Ple 375,00 -€ 
Junta de Govern 275,00 -€ 
Comissió Informativa 375,00 -€ 
 
Tercer.- Dur a terme els ajustos pertinents al pressupost municipal per l’execució 
d’aquest acord. 

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i a les administracions 
superiors en la mesura que aquestes dades siguin requerides. 
  
En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Plana. 

Berber.- Per què ara es passa de 111.500 € a 130.200 €, tenint en compte que 
l'ajuntament té un deute viu del 97 %, la despesa augmenta un 16 %? Hi han càrrecs 
respecte l'anterior legislatura que ja existien i s'augmenta molt. 

Alcalde.- Hi ha un regidor més, i les regidories que ja existeixen tenen un plus més de 
dedicació i assistència. 

Berber.- No entenc la justificació formal de les indemnitzacions dels càrrecs electes de 
l'equip de govern, perquè no són per tots iguals. 

Alcalde.- Perquè es cobra per assistència a les juntes, i hi ha qui treballa a les tardes i 
no podrà anar-hi a totes. 

Berber.- Creiem que hi ha un defecte de forma en aquestes indemnitzacions. Ho 
consultarem amb els nostres serveis jurídics. Per què amb el deute que tenim del 97 % 
el sou de l'alcalde està només 100 € per sota del màxim legal establert per 30 hores? 
Es podria fer una reducció de la càrrega salarial dels càrrecs electes. La nostra 
proposta és de reduir-ho a la meitat. Cal carregar l'ajuntament amb aquest sou que té, 
quan també cobra del consell comarcal, més el de la feina que vostè té? 

Alcalde.- Creus que la càrrega que té un regidor no mereix un salari per assistència, 
amb la dedicació que fa pel municipi? 

Berber.- Es qüestiona el de l'alcaldia. 

Alcalde.- Hem reduït molt el deute amb un gran esforç, amb situacions familiars, 
d'angoixa ... Es van haver de reduir hores a treballadors i ara ja les han recuperades. 
Estem fent un sobreesforç. 
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Berber.- La nostra proposta és de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, que és 
el topall que té la CUP. 

Alcalde.- Em sembla molt bé. És una opinió que té la CUP.  

Berber.- Vindria a ser 1.513,40 € per 12 pagues. Tenint en compte el seu salari com a 
conseller i la seva feina fora d'aquí... La nostra proposta és que no hi hagi diferències 
retributives  entre els caps dels grups municipals i l'oposició, que per assistència al ple 
fos de 252,23 € i 50 per l'assistència a les juntes de govern. Amb això el cost de les 
retribucions dels càrrecs electes seria de 61.682,40 €, en lloc dels 130.200 €, que 
s'està proposant en aquest ple.  

Alcalde.- Per llei, podríem tenir un càrrec de confiança com ja hi havia hagut 
anteriorment, i no el tenim. 

Ribé.- Crec que l'ajuntament sí que hauria de pagar la seguretat social dels regidors 
perquè els jubilitats i els qui tenen minusvalies d'avui cobren del que avui es cotitza. 
També dir que respecte de la legislatura passada, et vas baixar el sou perquè 
passaves del topall que et tocava per les 30 hores dedicació. Crec que un alcalde ha 
d'estar a dedicació completa a l'alcaldia. 

Berber.- No tenim cap inconvenient a passar a l'equip de govern o a l'oposició aquest 
estudi que hem fet, perquè vegin que no partim d'una utopia, sinó d'una anàlisi de 
dades. 
 

Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: en contra 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: no 
  
 
 
19.- EXP.NÚM. 20150162: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADOR ES 

PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 
REHABILITACIÓ D’IMMOBLES AL NUCLI ANTIC DE L’ARBOÇ EN EL 
MARC DE LA LLEI DE BARRIS.  

  
Mitjançant la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, es va obrir la convocatòria per 
l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el 
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega l’ esmentada Llei, i per 
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l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres. 
  
En data 22 de juny de 2010, el titular del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques va resoldre atorgar al municipi de l’Arboç una subvenció de 3.730.921,13 
euros. 
  
Per la seva part, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010, 
va acceptar la subvenció atorgada. 
  
En data 18 d’octubre de 2010, es va signar Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de l’Arboç per al 
desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli antic de l’Arboç.  
  
Dins del conveni es va signar el Pla Financer del PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE L’ARBOÇ on s’establia un pressupost total de 
4.974.561,51 euros dels quals el 75% ( 3.730.921,13 euros) corresponia a una 
subvenció de la Generalitat i un 25% a l’Ajuntament de l’Arboç ( 1.243.640,28 euros) 
durant 4 anualitats 2010-2014. 
  
En data 17 de novembre de 2014 es va concedir una pròrroga de dos anys 2015-2016 
per a l’execució del Projecte d’intervenció integral del barri del nucli antic de l’Arboç. 
  
El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 24.12.93 “l’Ordenança reguladora de les 
subvencions per a finalitats de rehabilitació de façanes”, la qual va ser publicada al 
BOP de Tarragona número 133 de 10 de juny de 1994. 
  
Donat que un dels objectius del PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI 
ANTIC DE L’ARBOÇ és el de CONSIDERAR EL NUCLI ANTIC COM A CONJUNT 
PATRIMONIAL.  
  
Vist l’informe tècnic favorable emès pel Departament de Servei Tècnics de 
l’Ajuntament en data 15 de juliol de 2015 on s’especifica que el Projecte d’Intervenció 
Integral del nucli antic inclou el Camp 2 : Rehabilitació i Equipaments dels elements 
col·lectius del edificis i el Camp 5: Programa d’Ajuts per a l’adequació de les 
instal·lacions comunitàries de sanejament , aigua i electricitat. 
  
Atès que actualment s’està redactant el Pla Especial del Nucli Antic on es definiran els 
criteris a nivell normatiu, així com la carta de colors de les façanes, per tal de donar 
impuls als programes concrets dels Camps abans esmentats:  
  
2.02.01Programa de Recuperació de Cobertes 
2.03.01Programa de Recuperació de Façanes 
5.01.01Programa d’ajuts per a l’adequació de les instal·lacions comunitàries de 
sanejament, aigua i electricitat. 
  
Vist  l’informe del Departament d’Intervenció núm. 20150259  de data 17 de juliol de 
2015, on s’estableix que existeix consignació suficient a les aplicacions 
pressupostàries 03.4500.61001, 03.4500.61002 i 03.4500.61005. 
  
Per tot l’anterior,  es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.-  Aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació d’immobles al nucli antic de l’Arboç en el marc de la llei de barris, segons  
l’annex adjunt a l'expedient.. 
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Segon.-  Aprovar les aplicacions pressupostàries 03.4500.61001, 03.4500.61002 i 
03.4500.61005 destinades a sufragar les despeses, en el marc de la Llei de Barris. 

Tercer.- Trametre aquestes bases al BOPT, al taulell d'anuncis municipal i a la web de 
l’Ajuntament per a la seva exposició pública per 20 dies hàbils. En cas de no 
presentar-se al·legacions, l’acord inicialment aprovat esdevindrà definitiu. 
  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
   
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí  
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: sí 
  
 
 
 
20.- EXP.NÚM. 20150567: APROVACIÓ DEL PLANS DE PROTECCIÓ  CIVIL, 

MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREAS DE 
PÚBLICA CONCURRÈNCIA PER LA FESTA MAJOR 2015  

  
En relació a la celebració de la Festa Major de l’Arboç, des de els Serveis Tècnics 
Municipals s’han redactat els Plans de Protecció civil de l’Arboç i manuals d'actuació 
per a emergències en àrees de pública concurrència: festa amb ús tradicional de 
pirotècnia, carretillada, cercavila, castell de focs i manual d'actuació per a emergències 
en àrees de pública concurrència per concerts / espectacles a l'aire lliure, Festa Major 
2015. 
  
Atès que la Festa Major de l’Arboç any 2015, es celebra els dies 21, 22, 23, 24, 25 i 26 
d’agost de 2015. 
  
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal, de data 22 de juliol de 2015, del qual 
s'adjunta còpia. 
  
D’acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció fixant-se el contingut d’aquestes 
mesures, i tenint en compte la resta de normativa autonòmica vigent, l’ajuntament ha 
de dictar disposicions legals en matèria de protecció civil i d’emergències en àrees de 
pública concurrència en funció del Pla Específic Municipal elaborat. 
  
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent dictamen 
per a posterior acord plenari: 
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ACORDS:  
  
Primer.-  Aprovar el Pla de Protecció Civil de L’Arboç, Manual d’actuació per a 
emergències en àrees de pública concurrència: manual d'actuació per a emergències 
en àrees de pública concurrència: festa amb ús tradicional de pirotècnia, carretillada, 
cercavila, castell de focs i manual d'actuació per a emergències en àrees de pública 
concurrència per concerts / espectacles a l'aire lliure, d'acord amb l'informe tècnic de 
22 de juliol de 2015. 
  
Segon.-  Notificar i trametre als Serveis Territorials d’Interior, Departament de Protecció 
Civil, el Pla de Protecció Civil de L’Arboç, Manual d’actuació per a emergències en 
àrees de pública concurrència: manual d'actuació per a emergències en àrees de 
pública concurrència: festa amb ús tradicional de pirotècnia, carretillada, cercavila, 
castell de focs i manual d'actuació per a emergències en àrees de pública 
concurrència per concerts / espectacles a l'aire lliure, que tindrà lloc del 21 al 26 
d’agost de 2015, per a la seva homologació. 
 
Tercer.-  Publicar un ban municipal per donar a conèixer el Pla de Protecció Civil de 
L’Arboç i Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència: 
manual d'actuació per a emergències en àrees de pública concurrència: festa amb ús 
tradicional de pirotècnia, carretillada, cercavila, castell de focs i manual d'actuació per 
a emergències en àrees de pública concurrència per concerts / espectacles a l'aire 
lliure, que tindrà lloc del 21 al 26 d’agost de 2015, d’acord amb la instrucció tècnica 
complementària 18, del RD 563/10, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria. 
  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
21.- EXP.NÚM. 20140500: EXP. 500/14 APROVACIÓ INICIAL DE L MAPA DE 

CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE L’ARBOÇ  

  
En data 15 de juny de 2006 va entrar en vigor el Mapa de Capacitat Acústica del terme 
municipal de l’Arboç, elaborat pels Serveis Tècnics municipals. 
  
L’esmentat mapa de capacitat acústica, es regia per la normativa vigent en el moment 
de la seva aprovació d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i amb el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
  
En data 23 de juliol de 2014, RE.20144080, es va rebre ofici de la subdirectora general 
de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, de la Direcció General de 



 

 38 

Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través del qual 
comuniquem que aquesta Direcció General, s’estava promovent la tasca d’adequació i 
actualització dels mapes de capacitat acústica a la normativa vigent. 
  
Atès que el municipi de l’Arboç, no disposa d’un mapa de capacitat acústica adequat a 
la normativa vigent, Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 16/2002 ja esmentada, en data 30 de juliol de 2014 l’Ajuntament 
de l’Arboç, va sol·licitar assistència tècnica per actualitzar el mapa. 
  
En data 11 de febrer de 2015 l’arquitecta municipal va iniciar els treballs de 
col·laboració per l’adequació del mapa amb la Direcció General de Qualitat Ambiental, 
amb el Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, ambdós del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb 
DeBeacustica, com a empresa col·laboradora. 
  
Fruits d’aquest treball, en data 28 d’abril de 2015 es va rebre del Servei de Prevenció 
de la Contaminació Acústica i Lluminosa, via correu electrònic, el Mapa de Capacitat 
acústica adequat i actualitzat a la normativa vigent. 
  
Vist l’informe de l’Arquitecta municipal de data 30 de juny de 2015, del qual es 
transcriu e següent: 
  
“(...) 
  
DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA:  
  
Realitzat amb l’assistència tècnica de Servei per a la Prevenció de la Contaminació 
Acústica i Lluminosa Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Debeacústica (empresa col·laboradora del Departament). 
  
Normativa d’aplicació 
Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboracio dels 
mapes de capacitat acústica. 
Decret 176/2009, de 10 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els 
annexos. 
  
Els objectius són: 
- El mapa de capacitat acústica del municipi de l’Arboç, com a instrument per a la 
gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la 
contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de 
la qualitat acústica del territori.  
- En concret en l’Arboç, s’estableix unes zones de sensibilitat acústica i dels usos del 
sòl, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit 
S’estableixen les següents zones: 
  
- Zona de sensibilitat acústica alta(A) 
 
  

  
Valors límit d’immissió en 
dB(A) 
  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl  

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 
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 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

55 55 45 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
  
-        Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
  
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)        
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 
  
-        Zones de sensibilitat acústica baixa (C) 
  
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
  
En concret hi ha valors d’atenció en les zones urbanitzades existents i per als usos A2, 
A4, B2, C1 i C2, i per habitatges existents en medi rural A3, el valor d’immessió 
s’incrementa en 5 db(A) 
  
El mapa de capacitat acústica regula: 
Els nivells de soroll global que podem tenir a cada carrer, parc,... 
Valors límit d’immissió de les activitats i el veïnat. 
Permet una millora en la gestió de la contaminació acústica, planificació urbanística, 
mobilitat.... 
Ajuda a l’obtenció de l’índex de soroll diürn, Ld. Índex que han de determinar els ens 
locals a cada carrer per establir el nivell d’aïllament acústic a les façanes de les noves 
edificacions i activitats. 
  
Concreció del mapa 
  
En el mapa de capacitat acústica municipal, hi ha un predomini de les zones de 
sensibilitat acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’ús residencial (A4), 
també s’han delimitat els equipaments més sensibles com els centres docents (A2). 
  
Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin delimitats en el mapa 
de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si 
estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan 
en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’ús 
residencial(A4). 
  
La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on 
coexisteixen l’ús residencial amb activitats productives i/o amb carrers de trànsit 
moderat, ambdós classificades com a (B1); i amb activitats comercials, restaurants i 
hotelers, o amb equipaments esportius (B2). 
  
Pel que fa a la zona de sensibilitat acústica baixa, s’ha inclòs els poligons industrials i 
el sòl classificat com a industrial (C2) i les vies amb una intensitat de trànsit 
important(C3), representades com a una zona de soroll. 
  
Les zones de soroll de les carreteres CN 340, TP2124 i TP 2125, s’han sol·licitat als 
titulars de les infraestructures i, s’han incorporat al mapa a títol informatiu, per 
compatibilitzar a efectes de la qualitat acústica i, en la mesura que sigui possible, els 
usos existents o futurs en aquest territori amb els propis de la infraestructura. 
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(Veure imatge 2 de l’annex) 
  
CONCLUSIO 
  
Es proposa informar FAVORABLEMENT el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE 
L’ARBOÇ, per continuar la tramitació prevista. 
  
(...)” 
  
D’acord amb els articles 63, 64 i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que estableix el 
procediment que s’ha de seguir per l’aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del 
municipi de l’Arboç. 
  
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent dictamen 
per a posterior acord plenari: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de l’Arboç, 
d’acord amb l’informe de l’Arquitecta Municipal de data 30 de juny de 2015. 
  
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica a informació 
pública, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i al taulers 
d’anuncis i seu electrònica municipal, pel termini de trenta dies, durant el qual 
l’expedient restarà a disposició de qualsevol que vulgui examina’l, podent-se efectuar 
les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents. En el cas que durant el 
termini d’exposició no es presenti cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
Tercer.- Donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos, Castellví 
de la Marca, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, als efectes de 
compatibilitzar les zones acústiques. 
  
Berber.- Foment, la propietària de la via, ens diu que el so és de 75 db, superior a la 
que hi ha en el pla que és de 64 db i la qualifica de moderada. No veig que hi hagin 
mesures previstes per corregir-ho. 

Alcalde.- El mapa reflecteix el que hauria de tenir. Si es passa dels db marcats en una 
zona concreta, es demanarà a qui provoqui l'excés de sorolls que prengui les mesures 
pertinents per evitar-ho. Hi ha empreses que han de justificar periòdicament que 
compleixen amb el mapa acústic. 

Olga.- Voldria proposar que la zona del local de l'arbosense es qualifiqui d'especial 
protecció de la qualitat acústica, perquè s'hi fan festes i hi ha molt de soroll. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: abstenció 
  

 
22.- EXP.NÚM. 20120608: EXP.608/12. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 

DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC MASIA PAPIOL, QUE INCOR PORA 
LES PRESCRIPCIONS FIXADES PER LA COMISSIÓ TERRRITOR IAL 
D’URBANISME DE TARRAGONA EN EL SEU ACORD DE DATA 26  DE 
MARÇ DE 2015. 

  
En data 26 de novembre de 2012, RE-5926, la Sra. M. Ángeles Ayxelà Casacuberta, 
en representació de la Masia Papiol, va presentar el Pla Especial Urbanístic de la 
Masia Papiol per a la seva aprovació. 
  
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 750/12, de data 20 de desembre de 2012, es va 
aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, que tenia com a 
objectiu principal endreçar el conjunt d’edificacions, tant les catalogades com les que 
no, de la finca agrícola Masia Papiol, per tal de determinar i definir els usos admesos, 
la viabilitat i incidència en el paisatge, les noves edificacions respecte les existents, les 
actuacions sobre els edificis protegits i l’edificabilitat de tot el conjunt. 
  
L’esmentat acord es va publicar al BOPT núm. 6 de 8 de gener de 2013, al DOGC 
núm. 6300 de 24 de gener de 2013, al Diari el Punt Avui de 21 de gener de 2013, i a la 
web de l’Ajuntament de l’Arboç. 
  
En data 28 de febrer de 2013, es va emetre Certificat del Secretari pel qual es constata 
que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions. 
  
D’acord amb l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s’han 
sol·licitat els informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials. 
  
En data 3 de juny de 2013, l’Arquitecta municipal va emetre informe, que es va 
traslladar al promotor en data 11 de juny de 2013, per tal que esmenés el document 
presentat en data 26 de novembre de 2012, incorporant les prescripcions establertes 
en els informes tècnics que van emetre els organismes sectorials dins de les seves 
competències. 
  
Per tal de donar compliment a l’informe de l’Arquitecta Municipal, en data 24 de juliol 
de 2013, RE. 3856, la Sra. Mª Ángeles Ayxelà Casacuberta, presentà document del 
Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, amb la incorporació dels requeriments dels 
diferents organismes, juliol de 2013. 
  
En data 24 de juliol de 2013, l’Arquitecta Municipal emet nou informe i proposa 
sol·licitar un nou informe als organismes sectorials que han informat desfavorablement 
el document inicial. 
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En data 4 de d’octubre de 2013, RE-5071, la Sra. Mª Ángeles Ayxelà Casacuberta, 
presenta Annex de Mobilitat al Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, setembre de 
2013. 
  
En data 10 d’octubre de 2013, l’Arquitecta Municipal va emetre informe i proposà 
sol·licitar nou informe a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). 
  
En data 21 de novembre de 2013, RE-6004, es rep informe favorable de l’ATM. 
  
En data 16 de desembre de 2013, RE-6509, la Sra. Mª Ángeles Ayxelà Casacuberta, 
presentà document de Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, amb la incorporació 
dels requeriments dels diferents organismes, desembre de 2013. 
  
D’acord amb l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal de data 20 de gener de 2014, 
en data 30 de gener de 2014 el Ple de la Corporació va acordar l’aprovació provisional 
del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol i es va traslladar a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 
  
En data 9 d’abril de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, va 
acordar suspendre la resolució definitiva del Pla Especial de referència, fins a la 
presentació d’un Text Refós del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, verificat 
per l’òrgan que va aprovar provisionalment el document i que incorpori les 
prescripcions que s’indiquen. 
  
En data 16 de setembre de 2014, RE-20144923, el Sr. Joan Josep Bujaldón Solé, 
actuant en representació de la Sra. M. Ángeles Ayxelà Casacuberta, presenta Text 
Refós del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol. 
  
En data 25 de setembre de 2014, el Ple municipal, en sessió ordinària, acorda la 
Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, que incorpora 
les prescripcions indicades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona de data 9 d’abril de 2014. Posteriorment, es trasllada a la Comissió l’acord 
del Ple i el Text refós esmentats. 
  
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 05/11/2014 i RE-5963, 
notifica el seu acord de 30 d’octubre de 2014, pel qual acorda la suspensió de la 
resolució definitiva del Pla especial urbanístic de la Masia Papiol, fins a l’aportació d’un 
Text refós que compleix les prescripcions establertes en el mateix acord. 
  
En data 30 de gener de 2015, amb RE-0535, el Sr. Joan Josep Bujaldón Solé, actuant 
en representació de la Sra. M. Ángeles Ayxelà Casacuberta, presenta Text Refós del 
Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol amb la incorporació de les prescripcions 
fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragoan de data 30 d’octubre de 
2014. 
  
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 2 de febrer de 2015, en data 
26 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament municipal, en sessió ordinària, acorda la 
Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol, que incorpora 
les prescripcions indicades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona de data 30 d’octubre de 2014 i d’acord amb l’informe tècnic municipal. 
Posteriorment, es trasllada a la Comissió l’acord del Ple i el Text refós esmentats. 
  
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 1 d’abril de 2015 i RE-
20141751, notifica el seu acord de 26 de març de 2015, pel qual acorda mantenir la 
suspensió de la resolució definitiva del Pla especial urbanístic de la Masia Papiol, fins 
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a mitjançant un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgar l’aprovació provisional 
de l’expedient i que compleixi les prescripcions establertes en el mateix acord. 
  
En data 8 de juliol de 2015, amb RE-20153754, el Sr. Joan Josep Bujaldón Solé, 
actuant en representació de la Sra. M. Ángeles Ayxelà Casacuberta, presenta 3 
exemplars de Text Refós del Pla Especial Urbanístic de la Masia Papiol amb la 
incorporació de les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragoan de data 26 de març de 2015. 
  
Vist l’informe de l’Arquitecta municipal de data 15 de juliol de 2015, el qual s’adjunta a 
la present resolució. 
  
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent dictamen 
per a posterior acord plenari: 
  
Primer.-  Verificar el Text Refós del Pla Especial Urbanístics de la Masia Papiol, que 
incorpora les prescripcions indicades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona de data 26 de març de 2015, d’acord amb l’informe tècnic de l’arquitecta 
municipal de data 15 de juliol de 2015. 
  
Segon.-  Trametre dos exemplars del Text Refós del Pla Especial Urbanístics de la 
Masia Papiol, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva i ordeni la corresponent 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya disposant la seva 
executivitat.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord als interessats als efectes pertinents. 
  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: en contra 
G.M. d’ERC: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: abstenció 
 
  
 
 
23.- EXP.NÚM. 20140230: EXP. 230/14 APROVACIÓ INICIAL D EL 

PORJECTE DE PISTES DE PADEL MUNICIPALS  

  
ANTECEDENTS DE FET 
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A partir d’una petició de la Regidoria d’Urbanisme i Serveis Públics, els Serveis 
Tècnics municipals ha elaborat el Projecte de pistes de padel municipals a emplaçar 
dins el recinte de la Piscina Coberta municipal, a la zona lliure d’edificació entre l’edifici 
de la piscina i l’aparcament. 
  
Vist l'informe del Secretari-Interventor, Alexandre Pallarès Cervilla, d'1 d'abril de 2014, 
referent al compliment de la legislació i a la tramitació dels instruments de gestió 
urbanística. 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
D’acord amb els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
  
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en 
endavant, LRBRL). 
 
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent dictamen 
per a posterior acord plenari: 
  
ACORDS:   
  
Primer.-  Aprovar inicialment el Projecte de pistes de padel municipals, redactat pels 
Serveis Tècnics municipals. 
  
Segon.-  Exposar al públic el present acord pel termini de 30 DIES, mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona, al DOGC i a un diari de 
màxima difusió, i penjar-lo al tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament perquè 
qualsevol persona que hi estigui interessada pugui presentar les al·legacions o 
reclamacions que cregui pertinents.  
  
Tercer.-  En cas que no es presentin al·legacions durant el període d’exposició pública, 
el projecte aprovat inicialment esdevindrà aprovat definitivament. 
   
Malagarriga.- Amb aquesta inversió directa de 60.000 €, s'hauria d'haver fet una 
consulta de participació ciutadana sobe la necessitat real de fer aquest equipament. 
En el projecte hi manca un estudi sobre el cost del manteniment, si hi haurà monitor... 
Són esports que generen lesions. És per una sector molt específic d'edat, perquè 
carrega molt els genolls. No va destinat a tota la població. Ara està de moda. 

Sr. del Río.- Hi ha molta gent de 45-50 anys que hi juga. Aportarà riquesa. 

Malagarriga.- Això no ho posa en el projecte. 

Sr. Raja.- Ara només s'aprova el projecte. Per això no hi ha l'estudi econòmic dels 
costos de manteniment. 

Berber.- S'hauria d'aprovar el projecte i la seva construcció amb un estudi econòmic 
per veure la idoneïtat d'aquest equipament. 

Plana.- Només volia fer una reflexió: fa 1 mes que hem sortit de les eleccions, on tots 
teníem en el nostre discurs la greu situació econòmica i de crisi que patim, i el gran 
debat és si gastem aquests diners en una pista de pàdel. 

Alcalde.- Ara només s'aprova el projecte, que pot tirar endavant o no. 
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Ribé.- Explico el meu vot en contra. No tinc res en contra de les pistes de pàdel, però 
m'hagués agradat abans veure la Badalota acabada. Ja es van traspassar uns diners 
que hi havien per acabar la muralla i el pou del glaç a la rambla Ball de Bastons. Tal 
com està ara, i des de fa 4 anys, fa pena. Ho poso en valor perquè crec que 
turísticament és important adequar-ho. 

Alcalde.- La nostra prioritat és arreglar-ho, però esperem alguna subvenció econòmica 
per poder-ho fer, i treure aquesta imatge que té ara. Hi havien 200.000 € destinats a la 
Badalota, però estaven vinculats a què l'ajuntament fes una despesa d'1 milió d'euros 
que no tenia. Per no perdre el PUOSC, es van destinar els diners a la rambla Ball de 
Bastons. 
 

Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: en contra  
G.M. d’ERC: abstenció 
   
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: no 
  

 
24.- EXP.NÚM. 20150572: APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES T ARIFES 

PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.  

  
Desprès de diferents reunions amb l’Ajuntament, SERAF BAIX PENEDES, SL, com a 
empresa que gestiona i explota el servei de la piscina pública municipal pels serveis 
esportius que presta, segons i després de reiterades peticions verbals, es proposa 
realitzar una revisió d’ofici en les tarifes establertes i de les bonificacions.  
  
Vist el Informe de la Intervenció de data 24 de juliol de 2015. 
  
Vist l’article 244.2.b) i 248.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant a la modificació de les 
tarifes i la obligatorietat d’autorització prèvia de l’ens concedent i d’acord amb l’article 4 
del Plec de Clàusules tècniques que regeix la gestió indirecta del servei i el pacte 
cinquè del contracte per a la gestió indirecta de la piscina coberta municipal subscrit en 
data 1 de febrer de 2007. 
  
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
   
ACORDS:  
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Primer.- Aprovar d’ofici la revisió dels preus proposats per SERAF BAIX PENEDES, 
SL com a empresa que gestiona i explota el servei de la piscina pública municipal pels 
serveis esportius que presta, els quals es relacionen en l’annex que s’adjunta a la 
proposta. 
  
Segon.-  Aprovar les modificacions de les bonificacions establertes, en el sentit que se 
suprimeixen les bonificacions dels residents en poblacions veïnes, i es redueix la 
bonificació del 9 al 7% per als empadronats a l’Arboç. 
  
Tercer.-  Notificar el present acord a l’empresa SERAF BAIX PENEDES, SL i 
comunicar-ho al Departament d’Intervenció i Rendes. 
   
Malagarriga.- Em sap greu que no hi hagin tarifes més específiques adequadess a la 
gent més necessitada econòmicament, o a famílies nombrosses, ... Podria ser un 
estímul. 
 
Alcalde.- Farem un estudi de la viabilitat i us el presentarem. 
 
Plana.- Quin impacte té aquesta variació de preus? 
 
Alcalde.- Uns 8.000 €/any d'ingressos de més. 
  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 27 de juliol de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
  
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d’ERC: no 
  
 
En aquest moment la Sra. Pérez deixa la sessió. 

 
 

25.- PRECS I PREGUNTES 

  
Plana.- Vaig fer una instància demanant documentació sobre l'activitat econòmica del 
bar que en diem entre nosaltres "dels romanesos", i de la seva terrassa, i encara no 
me l'han donada. 

Alcalde.- El secretari ho tenia a punt. 
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Malagarriga.- Voldria fer el prec de què a la web de l'ajuntament hi trobo a faltar el 
Museu de Puntes al Coixí en un lloc destacat. Costa molt de trobar-la. 

Alcalde.- La web té moltes informacions diverses. S'està treballant per fer-la més 
dinàmica. 
 
Ribé.- Voldria els costos de la darrera Fira Modernista. 

Seguint amb el tema del bar, el Sr. Plana llegeix un document sobre l'estat de 
tramitació de l'expedient. 

Plana.- Pel que entenc, està funcionant sense llicència d'activitat, ni permís per la 
terrassa. L'alcalde i molta gent que n'estaven al corrent de què no tenia la 
llicència, han fet ús d'aquest establiment. Em consta també que molts veïns han 
demanat a la policia que hi vagi en hores del vespre que no està autoritzat perquè 
funcioni, o perquè fan molt soroll, i els hi han dit que no hi poden anar perquè és privat. 
Si jo a casa faig soroll i el veí avisa la policia, la policia ve a casa i em pot multar. 

Alcalde.- Multa no. Primer s'obre un expedient administratiu i es segueix un 
procediment. 
 
Plana.- Aquest senyor fa ús d'una terrassa en un espai que no és seu, i no se li ha fet 
res, acusant-lo de connivència. 

Alcalde.- M'estàs acusant de connivència? 

Plana.- Sí, formalment. Acuso de què hi ha connivència declarada i manifesta. De què 
en aquest establiment, no s'actua segons la Llei, i de què hi vas a menjar i no pagues. 

Alcalde.- Jo et dic que no. Anteriorment se'ls hi va reclamar, i hi ha una sèrie de 
requeriments administratius que tenen un procés. Retira el que has dit. 

Plana.- No. Ho he parlat amb el propietari del bar, i m'ha dit que això és cert.  

Alcalde.- Poder t'ho ha dit de broma. Igual que a mi m'ha dit que el vas anar a buscar 
per incloure'l a les llistes electorals, i que ell et va dir que no. 

Plana.- Això no és cert.. 

Malagarriga.- He vist a la premsa que es vol fer un procés participatiu sobre la muralla 
del pàrquing de la palmera, però no es diu quan es vol fer, ni l'ús d'aquesta troballa, la 
conservació, ... 

Alcalde.- En principi s'ha tapat. Els arqueòlegs estan fent un informe, i està previst que 
aquest tema es porti a participació ciutadana. També han trobat diverses ceràmiques. 

Ribas.- Es volen fer unes jornades amb els arqueòlegs, amb unes opcions obertes i la 
població, per veure què es vol fer. 

Navarro.- Serà vinculant? 

Ribas.- Sí, clar. Sinó no ho faríem. 

Ribé.- Hi ha una muralla sencera a la Badalota, amb fonaments i amb espitlleres, i no 
s'hi fa res. Ara que s'ha trobat només un tros de muralla, es vol fer la participació 
ciutadana. No ho entenc. I són els mateixos arqueòlegs! 
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Malagarriga.- Es pot incorporar al procés participatiu. 

Alcalde.- Aquí si ha incidit més perquè hi havia la palmera i el pàrquing. Hi ha la 
intenció de fer unes prospeccions més durant l'any. S'hi pot incloure el de la Badalota. 

Ribé.- El bar de cal Freixas, que s'està portant molt bé, ja està en funcionament, però 
encara no s'hi han aprovat els preus públics. Hi ha moltes coses del Plec de clàusules 
que no es compleixen. 

Alcalde.- Encara no s'han aprovat definitivament. Ja els hi hem requerit que presentin 
els preus. 

Ribé.- Voldria una relació de les despeses que s'han fet al jardí de cal Freixas. 

Alcalde.- També s'ha hagut d'actuar en el clavegueram que estava embossat i va 
afectar a la fusta de les portes del lavabos. 

Navarro.- S'han demanat a Cultura, dins del termini establert les subvencions de la 
Festa Major d'aquest any? 

Alcalde.- No ho sé. 

Navarro.- Ho podeu mirar, perquè em sembla que en falta alguna que no ha entrat. 
 
Alcalde.- Sí 

Berber.- L'ajuntament està adherit a l'AMI? 

Alcalde.- De moment no. 

Berber.- Hi ha alguna previsió en aquest sentit? 

Alcalde.- Esperarem el 27S. A veure la nova constitució del Parlament. 

Ribé.- A la zona de Santa Llúcia, hi havien 2 trams de voreres de cases que fa temps 
que estaven per acabar, i que ho havien de fer els respectius propietaris, on hi havien 
uns escusells amb arbres, que ara els ha enrajolats tots l'ajuntament. També s'han 
tallat uns quants arbres morts, però no s'han reposat. Què es pensa fer amb això? 

Sr. Bassa.- S'ha donat prioritat a unes altres actuacions d'aquesta zona que afecten a 
veïns. Ja es té en compte que queden pendents de replantar els arbres. 

Raja.- Estem pendents de què surti alguna subvenció. 

Ribé.- Els escussells d'aquestes cases per què s'han tapat? No hi hauran arbres? 

Raja.- Potser hi anirà un altre mobiliari urbà. 

Alcalde.- Les voreres van a càrrec dels propietaris de les finques. 

Plana.- Hi havia concedida una subvenció de la Generalitat per arreglar la pista 
poliesportiva, i l'ajuntament hi ha renunciat. 

Ribé.- Era de 22.500 €, IVA inclòs. 
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Raja.- Ens concedien una subvenció del 50 % d'aquest import. Un cop contrastat tot el 
cost, que s'ajuntava amb una altra subvenció, era d'uns 60 o 70 mil euros, s'havia de 
justificar el mes d'octubre i no ho podíem fer. 

Malagarriga.- Ens agrada fer el vot coherent, i ens hem abstingut en moltes votacions 
perquè ens ha sigut impossible absorvir en 3 dies tota la informació que va la ple.  

Alcalde.- És el vostre 1r. ple ordinari. Des de l'abril que no n'hi han hagut, i s'hi han 
ajuntat molts punts. Normalment no és tan dens. Hi haurà més facilitat perquè pugueu 
absorvir tota la informació. 

Plana.- Quan està previst que es pengi la gravació d'aquest ple i els següents. 

Alcalde. Ja ho mirarem. Els anteriors, ja estan tots penjats.  

  

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, a indicació de l’alcaldia, i 
s’estén la present acta de la qual jo, el secretari-interventor, en dono fe.  

   

Secretari-Interventor 
Alexandre Pallarès Cervilla 

Davant meu, 
L'Alcalde  
Joan Sans i Freixas  

 


