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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   

  

Número:  20150013 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:  29/10/2015 
Horari:  de les 19:10 a les 20:10 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. Carles Ribé i Solé (ERC) 
  

Excusa la seva assitència  
  
Sr. Xavier Berber Olivella (CUP) 
  
             
Secretari-interventor  
  
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
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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: 

  

ORDRE DEL DIA 

 

1.- EXP.NÚM. 20150463: DONAR COMPTE DEL CANVI DE PORTANTVEU 
DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

2.- EXP.NÚM. 20150790: AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT SR. A.F.M. 

3.- EXP.NÚM. 20150741: APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ I ANNEX 1 ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA.  

4.- EXP.NÚM. 20140500: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA I DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES 

5.- EXP.NÚM. 20140230: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
PISTES DE PÀDEL MUNICIPALS 

6.- EXP.NÚM. 20150603: REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2016 

7.- EXP.NÚM. 20150760: APROVACIÓ NOVES TARIFES DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PRESENTADES PER L'EMPRESA 
CONCESSIONÀRIA 

8.- EXP.NÚM. 20150762: APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE 
CAFETERIA DE L'EDIFICI DE CAL FREIXAS 

9.- EXP.NÚM. 20150764: APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE 
L'ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE L'ARBOÇ 

10.- EXP.NÚM. 20150766: APROVACIÓ PREU PÚBLIC DEL SERVEI 
D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA 

11.- EXP.NÚM. 20150799: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 18/15. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT PROGRAMA 

 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP.NÚM. 20150463: DONAR COMPTE DEL CANVI DE PORTAN TVEU 

DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ  
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El Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 29 de juny de 2015 aprovà el 
cartipàs municipal. 
  
En aquesta mateixa sessió es dona compte de la constitució dels diferents grups 
polítics municipals. 
  
Pel que fa a la candidatura de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, aquesta comunica, en la 
pròpia sessió, que el seu portantveu serà el regidor Sr. Joan Plana i Pons i  la suplenta 
 d’aquest càrrec la Sra. Olga Navarro i Ribas. 
  
Posteriorment, el dia 30 de juliol de 2015, el Ple, en sessió ordinària, aprova les 
retribucions als regidors. Així, l’import de l’indemnització pel càrrec de Cap de grup 
municipal de CIU és de 3.840,00 euros, bruts, anuals per persona; i pel càrrec de 
regidor/a del CIU de 2.640,00 euros, bruts, anuals per persona. 
  
En la darrera sessió plenària celebrada el passat dia 1 d’octubre de 2015, el Sr Plana 
va manifestar verbalment la seva voluntat de deixar de ser el portantveu del seu grup 
municipal, passant la senyora Olga Navarro i Ribas a ocupar aquest càrrec. 
   
Es per tot això que es dóna compte al Ple de la corporació els següents ACORDS: 
   
Primer.-  Donar-se per assabentat que la senyora Olga Navarro Ribas es la nova 
portantveu del grup polític municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ i el senyor Joan 
Plana i Pons, ocupa el càrrec de suplent.  
  
Segon.-  Donar compliment al acord plenari de data 30 de juliol de 2015 referent a les 
indemnitzacions dels regidors en el següent sentit: 
  
-          Pel cessament del regidor Joan Plana i Pons com a portantveu del grup 
municipal de CONVERGENCIA I UNIÓ comporta deixar de percebre la indemnització 
com a cap de grup, per percebre la de regidor. 
-          Per ocupar el càrrec la Sra Olga Navarro Ribas com a portantveu del grup 
municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  comporta deixar de percebre la indemnització 
com a regidora per percebre la de cap de grup municipal. 
   
Tercer.-  Notificar el present acord als regidors afectats i comunica’l al Departament 
d’Intervenció. 
  
Resultat de la votació  

El membres assistents al ple es donen per assabentats. 

 
 
2.- EXP.NÚM. 20150790: AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT SR. A.F.M. 

  
Atès que en data 6 d’octubre de 2015, el Sr. Antoni Ferran Melich, Tècnic de 
Mediambient, personal laboral interí, va presentar una sol·licitud per demanar la 
compatibilitat per poder realitzar tasques d’assessorament, suport, coordinació, 
direcció i la realització d’estudis i proyectes com a professional independent. 
  
Donat que actualment el Sr. Antoni Ferran Melich realitza una jornada de 16,07 h./set., 
equivalent al 42,85 % de jornada sobre la jornada complerta a l’Administració. 
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Atès que la jornada desenvolupada a l’activitat del sector privat és a temps parcial; es 
realitza fora del terme municipal de l’Arboç, i no afecta als principis d’imparcialitat, 
objectivitat, neutralitat, jornada, horari i resta de deures de l’activitat principal de 
l’interessat, sergons la sol·licitud presentada; 
  
Vist l’article 11.1, 12 i 14 Llei 53/1984, de 26 de desembre, la incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, on s’estableix que no podrà 
exercir, per si mateix o mitjançant substitució, activitats privades incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte pròpia o sota la dependència o al servei 
d’Entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat on estigues destinat, ni aquelles activitats descrites 
en el mateix, així com el reconeixement previ de la compatibilitat en l’exercici 
d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions 
Públiques; 
  
Vist l’article 1.2.d), 12 i 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, on s’estableix que el 
personal al servei de les corporacions locals, se li pot reconèixer la compatibilitat per al 
desenvolupament d’activitats privades, si el mateix ocupa un sol lloc de treball en el 
sector públic en règim de jornada ordinària i no se supera en cap cas la suma de les 
jornades, no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%, 
així com la no autorització ni el reconeixement al personal que ocupi els llocs de treball 
que comporten la percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o 
per un concepte equiparable; 
  
Vist l’article 16.4 de la referida Llei 53/1984, de 26 de desembre, el qual permet 
reconèixer compatibilitat al personal que desenvolupi llocs de treball que comportin la 
percepció de complements específics, o concepte equiparable, la quantia dels quals 
no superi el 30 % de la seva retribució bàsica; 

Vista la fulla de salari del citat treballador en la que no apareix cap complement 
específic com a tal. 

Vist l’informe favorable del Secretari-Interventor de la Corporació de data 20 d’octubre 
de 2015;  
 
Atès que l'Art. 9.9 de la Llei 53/84, de 26 de desembre i l'Art. 22 de la Llei 21/87, de 26 
de novembre, atorga la competència al Ple de la corporació per atorgar compatibilitats; 
 
Per tot l’anterior i en virtut de les atribucions que tinc conferides com a Regidor de 
Règim interior, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents, ACORDS 

Primer.- Atorgar la compatibilitat al Sr. Antoni Ferran Melich, per a l’exercici les 
següents activitats: 

a)       Professional independent a l’Ajuntament del Vendrell, amb una dedicació de 20 
h./set. 
b)       Personal laboral contractat per la Universitat de Vic, amb una jornada de 1,96 
h./set. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’interessat, advertint-lo que el Ple de la 
Corporació podrà revocar aquesta autorització en qualsevol moment, en cas que no es 
compleixin els condicionants i límits expressats en el mateix. 
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Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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. 
 
 
 
3.- EXP.NÚM. 20150741: APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE 

COL·LABORACIÓ I ANNEX 1  ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA.  

  
En els últims anys, a Catalunya, s’ha constata que una gran part de les víctimes dels 
accidents de trànsit es produeixen en les vies urbanes. Això ha plantejat la necessitat 
de desenvolupar per part del servei Català de Trànsit , d’unes accions conjuntes i 
coordinades amb els municipis catalans per tal de reduir els accidents en aquestes 
vies. 
  
Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit, mitjançant el Pla de seguretat 
viaria, estableix les línees  de cooperació amb els ajuntaments en matèria de seguretat 
viaria.  
  
Una de les accions establertes en aquest Pla es la d’establir un marc de col·laboració 
entre el Servei Català de Trànsit i els ajuntaments per tal de dissenyar i executar 
polítiques de seguretat viària més efectives. 
  
Vist l'informe del secretari-interventor núm. 20150073 de data 8 d'octubre de 2015  

En conseqüència, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer. - Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’ajuntament de l’Arboç en matèria de seguretat viaria, per tal d’establir un marc de 
col·laboració en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i 
seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin 
d’interès per les aparts.que s’adjunta al present acord. 
  
Segon.-  Aprovar l’annex 1 al conveni marc en relació a la col·laboració per a la 
redacció d’un pla de seguretat viària per l’ajuntament de l’Arboç. 
  
Tercer.-  Notificar el present acord al Servei català de Trànsit.. 
  
Quart.-  Facultar al Sr. Alcalde per a què en nom i en representació d’aquesta 
Corporació procedeixi a la formalització de tots aquells documents que siguin precisos 
per a l’efectivitat del present acord. 
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Cinquè.-  Comunicar el present acord  al departament d'Intervenció i a la policia local 
de l’Arboç. 
   
Sr. Ribé.- El punt 3b del conveni diu que el cost de les despeses de connexió, 
adquisició de maquinària, sistema operatiu numèric, anirà a càrrec de l'ajuntament. Se 
sap quant costarà? Més endavant diu que no tindrà cap cost, però aquí no ho diu. 
 
Sr. alcalde.- Tinc entès que no té cap cost i entenc que si s'ha de comprar un 
ordinador, anirà a càrrec de l'ajuntament. L'important, jurídicament, és el punt 11 que 
diu que no comportarà cap despesa. 
 
Sra. Navarro.- Per què es fa aquest conveni? Ha augmentat la sinistralitat? 
 
Alcalde.- No. És per col.laboració entre les dues administracions. 
 
Sra. Malagarriga.- El conveni parla d'una comissió mixta amb tècnics, polítics i policia 
local de l'ajuntament, però no diu quins representants han d'haver-hi. 
 
Alcalde.- Entenc que, com a mínim, hauria d'estar representada per un membre de 
cadascun dels grups polítics. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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 
  
  
 
4.- EXP.NÚM. 20140500: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE  

CAPACITAT ACÚSTICA I DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES 

  
ANTECEDENTS:  
  
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. 
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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 
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. 
  
En data 30 de juny de 2015 l’Arquitecta municipal va informar favorablement el Mapa 
de Capacitat acústica elaborat pel Server de Prevenció de la Contaminació Acústica. 
  
El dia 30 de juliol de 2015, aquest mapa es va aprovar inicialment, va ser exposat al 
públic i es va donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, 
Castellví de la Marca, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. 
  
L’esmentat anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 
190 de 17 d’agost de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6936, 
al Diari Ara en data 18 d’agost de 2015 i a la web i taulell municipals per un període de 
30 dies i durant auqest termini es van presentar les següents al·legacions: 
  
-        RE. 20154565, el 25 d’agost de 2015, per l’Ajuntament de Sant Jaume del 
Domenys 
-        RE.20154613, el 26 d’agost de 2015, per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
   
L’arquitecta municipal en data 29 de setembre de 2015, va emetre l’informe que es 
transcriu a continuació: 
  
“(...) 
  
INFORME TÈCNIC RESPOSTA AL·LEGACIONS MAPA CAPACITAT  ACUSTICA DE 
L’ARBOÇ  
  
INFORME DE L'ARQUITECTA MUNICIPAL 
 
MONTSERRAT SANDOVAL SARRIAS, ARQUITECTE MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ, EMETO EL SEGÜENT 
  
Expedient núm.: 500/14 
  
En data 30 de juliol de 2015, es va aprovar pel Ple Municipal el MAPA DE CAPACITAT 
ACUSTICA. 
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En el periode d’exposició al públic s’han rebut dos informes dels Ajuntaments limitrofs. 
  
1. Ajuntament de Sant Jaume del Domenys data 25 d’agost de 2015 registre 
20154565, informa que ni les propostes ni objectius relacionats afecten directament el 
terme municipal de Sant Jaume dels Domenys i per tant el tècnic no veu inconvenient 
perquè continuí la seva tramitació.  
  
2. Ajuntament de Banyeres del Penedes, adjunta l’Ordenança vigent en el terme 
municipal de Banyeres del Penedes i demana que ben la mesura del possible s’igualin 
criteris i valors. 
  
Resposta:  
       
En data 23 de juliol 2014, registre d’entrada 20144080, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental ens comuniquen que en relació a la gestió de la contaminació acústica i 
amb l’objecte de prestar assistència tècnica als Ens locals, es promou des d’aquesta 
Direcció General, la tasca d’adequació i actualització dels mapes de capacitat acústica 
a la normativa vigent: 
 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos. 
 
El MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE L’ARBOÇ s’ha 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. 
  
Un cop analitzada la normativa sobre contaminació acústica de Banyeres del Penedes 
i la sol·licitud de l’Ajuntament de Banyeres del Penedes que demana que ben la 
mesura del possible s’igualin criteris i valors. 
  
Es proposa DESESTIMAR l’al·legació ja que es detecta que la normativa que s’està 
aplicant  en la normativa del POUM de l’Ajuntament de Banyeres del Penedes no està 
actualitzada i alguna es troba derogada com per exemple, Reial Decret 1909/81, del 
24 de juliol, en el que s'aprova la Norma Bàsica de l'Edificicació NBE-CA-81 o la llei 
3/1998. 
 
I els valors límits no s'ajusten als annexos de la nova normativa actualment en vigor 
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’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica. 
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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. 
  
Es proposa mantenir tots els paràmetres establerts en el Mapa de Capacitat acústica 
de l’Arboç aprovat pel Ple Municipal i redactat amb l’assistència tècnica de Servei per 
a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Debeacústica (empresa col·laboradora 
del Departament). 
  
CONCLUSIO 
  
Es proposa donar resposta a l’al·legació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i 
continuar la tramitació prevista. 
  
(...)” 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
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. 
  
Per tot l’anterior,  es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
pels motius indicats en l’informe tècnic de data 29 de setembre de 2015. 
  
Segon.-  Aprovar definitivament el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de l’Arboç. 
 
Tercer.-  Publicar el text íntegre del mapa al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, al tauler d’anuncis i a la web municipals, i anunciar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència de la publicació íntegre al BOPT. Les 
esmentades bases entren en vigor quan hagi transcorregut 15 dies hàbils des de la 
publicació completa del text. 
   
Malagarriga.- Ja vam manifestar anteriorment en un ple que hi ha punts que no són 
coincidents amb la realitat, i no s'ha tingut en compte. 

Navarro.- També vàrem fer unes consideracions de diversos punts en el ple anterior, i 
tampoc s'han tingut en compte. Per coherència amb la inicial hi votarem en contra. 
 
Sr. secretari.- Amb la vènia de l'alcaldia, es va fer la consulta amb un tècnic dels que 
va elaborar aquest mapa, i se'ns va dir que s'havien de crear unes zones mixtes 
perquè no es podia passar de la tolerència més alta a la més baixa. Una de les zones 
era aquesta. 

 
Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre de 2015, es dictamina 
favorablement  amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: a favor 
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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: abstenció 
  
  
 
5.- EXP.NÚM. 20140230: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D E 

PISTES DE PÀDEL MUNICIPALS  

  
ANTECEDENTS DE FET 
  
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. 
  
En data 1 d’abril de 2014 el Secretari-Interventor, Alexandre Pallarès Cervilla, va 
emetre informe referent al compliment de la legislació i a la tramitació dels instruments 
de gestió urbanística. 
  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015,  va aprovar 
inicialment el Projecte de pistes de pàdel municipals, i es exposar al públic, per un 
termini de trenta dies, per tal que qualsevol persona que estigués interessada pogués 
presentar les al·legacions o reclamacions pertinents. 
  
L’esmentat anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 
190 de 17 d’agost de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6936, 
al Diari Ara en data 18 d’agost de 2015 i a la web i taulell municipals per un període de 
30 dies i durant aquest termini no s’han presentat al·legacions. 
  
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 definitivament el Projecte de pistes de pàdel municipals, redactat 
pels Serveis Tècnics municipals. 
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Segon.-  Exposar l’acord d’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de 
màxima difusió, i penjar-lo al tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament. 
  
Navarro.- És el mateix cas que el punt anterior. 

Malagarriga.- És el mateix cas. Per coherència, continuarem dient que no, perquè no 
apareix cap punt de la renovació del poliesportiu, i no podem estar a favor d'aquesta 
construcció. 
 
Alcalde.- No és una construcció el que s'aprova. Ara s'aprova el projecte. 

  
Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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 
  
  
 
6.- EXP.NÚM. 20150603: REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCAL S 2016 

  
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els articles de 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
  
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
  
Considerant que l’article 12 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 possibilita que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
  
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
  
Motivat en la Memòria de l’Alcaldia, de data 21 d’octubre de 2015, a la qual es detalla 
el contingut de les modificacions de les Ordenances fiscals per 2016, respecte del 
vigent a 2015. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 21 d’octubre de 2015 es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
   
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació:  
  
Numeració  Concepte  
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Bens Immobles  
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Activitats Econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’Increment del valor de Terrenys de 

Naturalesa Urbana 
Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres  
Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per recollida d’escombraries i residus sòlids urbans 
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa Cementiri Municipal 
Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa sobre administració de documents 
Ordenança Fiscal núm. 
14 Taxa prestació del servei d’Escola de Música municipal 

Ordenança Fiscal núm. 
16 

Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals 

Ordenança Fiscal núm. 
18 

Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local 

Ordenança Fiscal núm. 
20 Taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 
21 

Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats 
irregularment 

Ordenança Fiscal núm. 
25 

Taxa prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat  

Ordenança Fiscal núm. 
26 

Taxa per la utilització especial d’instal·lacions municipals i 
serveis complementaris 

  
Segon.-  Derogar l’epígraf quart de l’article 4, l’article 4 de l’Annex de l’Ordenança 
Fiscal núm. 1 de l’Impost de Béns Immobles, l’epígraf quart de l’article 3, l’article 3 de 
l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’epígraf 
quart de l’article 2n, l’epígraf primer apartat e) de l’article 3, l’epígraf primer de l’article 
2 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, de 
l’epígraf segon els apartats f), g), h), i), j), k) i l) de l’article 1, els epígrafs tercer i cinquè 
de l’article 3, l’epígraf primer apartat c), l’article 7, l’article 10, i els articles 3, 4 i 5 de 
l’Annex de l’Ordenença Fiscal núm. 4 de  l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana i l’Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa 
per la prestació dels serveis de l’Escola de Música Municipal. 
  
Tercer.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament l’acord provisional de 
modificació de les ordenances fiscals relacionades a l’apartat primer, durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptat des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública 
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de les ordenances, els qui en resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
  
Quart.-  Publicar en el "Butlletí Oficial de la Província", l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre de les modificacions aprovades. Aquesta publicació podrà contenir el text 
complet de les ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de 
determinació necessària per l'Ajuntament, en cas de l’adopció d’algun model tipus 
aprovat per altra administració. 
  
Cinquè.- Indicar que les Ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en 
els acords procedents, continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
  
Sisè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'art. 2.) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d'Economia i Finances. 
   
Carles.- Segons la memòria justificativa, la cosa ha millorat molt, es paga els 
proveïdors a 20 dies, ... Però de cara a l'any que ve es puja un 10 %, quan hi han 
ajuntaments que han fet la baixada d'un 10 %, perquè aquest percentatge és potestat 
de l'ajuntament deixar-lo o no. Veig que hi ha diversos conceptes i es treuen 
moltes bonificacions. 
 
Alcalde.- Les bonificacions no haurien d'anar dintre de les ordenances. 

Secretari.- Les bonificacions estaven posades, però no hi havia els percentatges, 
perquè eren potestatives, però com que no es van concretar, al final no es podien 
aplicar. Si l'ajuntament no té a bé el contemplar-les, per seguretrat jurídica, millor 
treure-les per no crear confusió. 

Carles.- Els qui tenen una minusvalia a partir del 33 %, i tenien una bonificació, entenc 
que l'any que ve no la tindran. 

Sra. Isabel.- Amb la vènia de l'alcaldia. Cal distingir entre el que són les bonificacions 
que sí que s'apliquen, i les bonificacions, que és el que s'ha tret. 

Carles.- En l'ordenança del cementiri, veig que la diferència entre els nínxols de lloguer 
i els de compra no és massa. Amb això s'anima a què la gent compri nínxols en 
comptes de llogar-los, i es pugui esgotar la disponibilitat. 

Alcalde.- La majoria de gent el compra. Ara s'ha fet un treballs d'actualització amb els 
que s'han recuperat bastants nínxols. 

Carles.- Convindria més tenir-los 4 ò 5 anys de lloguer i tornar-los a l'ajuntament. Així 
no en faltarien. 

Alcalde.- Potser amb tants lloguers en caldrien més. 
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Navarro.- Potser millor llogar-los per no haver d'ampliar d'aquí a un temps. 

Carles.- Veig que les taxes baixen per les parades com ara per la Fira de Santa Llúcia. 
El resum per part nostre és que als de fora se'ls hi baixen les taxes, i als d'aquí se'ls hi 
pugen. 
 
Malagarriga.- En la línia del Sr. Ribé, les propostes no són bones perquè als d'aquí 
se'ns puguen, i als qui vénen un cop l'any se'ls hi baixen. 

Navarro.- En la taxa d'escombreries, s'hi ha afegit la tipificació " benestar". Què s'entén 
per aquest terme? 

Blasón.- Són un tipus d'activitats que no generen els mateixos residus com per 
exemple les perruqueries. Són activitats relacionades amb l'esport i el benestar. 
 
Malagarriga.- A què és degut l'augment que s'ha fet per la utilització de l'Arbosense? 

Alcalde.- Abans, era per hores. Demanaven 2 hores i alguns en feien 6. No podem 
tenir personal controlant-ho i fent informes. Ara es lloga pel tram de tot el matí, o el de 
tota la tarda. 

Navarro.- Des de CiU, creiem que es podien haver congelat, donada la millora de 
situació econòmica de l'ajuntament. 

Alcalde.- La memòria diu això, però en l'informe d'Intervenció es veu que cal complir 
els plans d'ajustos, i que fins i tot s'hauria d'augmentar una mica més. Altres 
ajuntaments han apujat, com ara el Vendrell. 

Ribé.- L'1,98 %, a Sant Pere de Ribes s'ha congelat. 

Malagarriga.- A Vilafranca s'ha congelat. 

Alcalde.- Si ho treguéssim, segur que incompliríem el nostra pla d'ajust, d'estabilitat 
pressupostària. Hem de baixar 1r. al 75 % d'endeutament, i quan hi arribem, estic 
disposat a parlar-ne i discutir-ho, i si cal, baixar aquest 10 % de l'IBI. Aquest impost no 
se li pujarà a ningú l'any que ve. 

Sr. Raja.- L'Estat ha baixat un 10 %, i l'ajuntament l'ha pujat. 

Plana.- Que consti en acta que si no haguessin fet res, s'hagués baixat un 10 %. 

Navarro.- A l'IDESCAT consta la variació anual en negatiu a 30 de setembre de 2015, 
encara que aquí digueu que és positiu. 

Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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: 
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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 
  
 
 
7.- EXP.NÚM. 20150760: APROVACIÓ NOVES TARIFES DE 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PRESENTADES PER L'EMPRESA 
CONCESSIONÀRIA  

  
Les tarifes del servei d’aigua potable vigents van ser informades favorablement pel Ple 
de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió ordinària de data 31 de maig de 2012, i 
autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya (Exp. A-113/12) en sessió de data 
20 de juliol de 2012. Aquestes tarifes representaven un increment del 53,42%, però 
l’Ajuntament va acordar aplicar un cànon municipal inferior al previst a l’estudi de 
tarifes i, d’aquesta manera, revisar les tarifes només amb un increment del 24%. 
  
Posteriorment, en data 7 de febrer de 2013, l’empresa concessionària del servei de 
subministrament d’aigua potable a l’Arboç va presentar a l’Ajuntament de l’Arboç un 
estudi extraordinari per la repercussió de les noves tarifes de subministrament d’aigua 
en alta del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), sobre les tarifes de venda d’aigua 
en baixa del servei municipal d’aigua potable de l’Arboç. L’Ajuntament va aprovar, en 
sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, reduir el cànon municipal a 0,015069€/m³ 
a partir del 21 de juliol de 2013 per compensar l’impacte de les noves tarifes del servei. 
  
L’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a l’Arboç 
presenta un estudi econòmic on s’exposen diversos motius pels quals es posa de 
manifest que existeix un desequilibri econòmic en el servei de subministrament d’aigua 
potable, sent necessària una actualització de les tarifes del servei del 7,68%. 
   
En data 20 d’octubre de 2015, l’Enginyer tècnic assessor municipal ha emès informe 
tècnic favorable sobre la proposta presentada per l’empresa concessionària, referent a 
l’increment del 7,68%, al considerar òptim l’actualització proposada. 
  
És per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:  
  
Primer.-  Aprovar l'increment del 7,68% de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable, per aconseguir l’equilibri econòmic, concretament: 
  
  AUTORITZAT 

CPC 
VIGENT PROPOSAT 

Data d'aplicació  20/07/2012 21/07/2012 01/01/2016 
a) Tarifes de 
subministrament  

      

Quota de servei  5,73 €/uc/mes 4,6 €/uc/mes 4,95 €/uc/mes 
Fons de reposició  0,0699 €/m3 0,0699 €/m3 0,0753 €/m3 
Preu del 
subministrament  

      

       Ús domèstic        
       Fins a 6 m3/mes 0,4955 €/m3 0,3979 €/m3 0,4285 €/m3 
De 6 a 16 m3/mes 0,9638 €/m3 0,7739 €/m3 0,8333 €/m3 
       Excés de 16 m3/mes 1,8695 €/m3 1,5011 €/m3 1,6164 €/m3 
       Ús industrial        
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       Bloc únic 1,985 €/m3 1,5939 €/m3 1,7163 €/m3 
       Ús docent públic        
       Bloc únic 0,4655 €/m3 0,3738 €/m3 0,4025 €/m3 
       Ús docent privat        
       Bloc únic 0,9311 €/m3 0,7476 €/m3 0,8050 €/m3 
       Ús famílies 
nombroses  

      

       Fins a 9 m3/mes 0,4955 €/m3 0,3979 €/m3 0,4285 €/m3 
       De 9 a 27 m3/mes 0,9638 €/m3 0,7739 €/m3 0,8333 €/m3 
       Excés de 27 m3/mes 1,8695 €/m3 1,5011 €/m3 1,6164 €/m3 
b) Conservació 
d’escomeses i 
comptadors  

2,2 €/ab/mes 2,1 €/ab/mes 2,2 €/ab/mes 

c) Drets de connexió  290 €/alta 290 €/alta 290 €/alta 
  
Segon.-  Aprovar la documentació obrant en l’expedient, concretament, la memòria i 
estudi tècnic. 
  
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei de 
subministrament d’aigua potable SOREA SA. 
  
Quart.-  Comunicar al departament d’Intervenció i Rendes als efectes escaients. 
   
Ribé.- Voldria fer un prec. He vist que l'empresa concessionària, Sores, demana una 
pujada del 7,68 %, i m'hagradaria que es postposés i reunir-nos els regidors abans 
amb l'empresa el mes que ve. Perquè fa 3 anys, Sorea ens deixava un cànon de 
20.000 ò 30.000 € a l'ajuntament, i avui, pràcticament els hi hem de donar diners per 
tenir aquesta concessionària. 

Alcalde.- No tinc inconvenient en deixar-ho sobre la taula. Les tarifes estan en vigor 
des del 2012, i ara estan desequilibrades degut a una caiguda de la facturació i altres 
paràmetres. 
 
Ribé.- Els pous no s'utilitzen. 

Alcalde.- Surt més a compte comprar l'aigua que utilitzar la dels pous, perquè 
comporta més despesa aquesta última. Accepto que vinguin els represewntants de 
l'empresa i ens ho expliquin. 

Ribé.- Gràcies. 

Alcalde.- De res. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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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S'acorda deixar aquest punt sobre la taula.  
  
 
 
8.- EXP.NÚM. 20150762: APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL SERV EI DE 

CAFETERIA DE L'EDIFICI DE CAL FREIXAS  

  
El Ple de la Corporació en sessió de data 30 d’octubre de 2014, va acordar l’aprovació 
de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic del Bar cafeteria a l’edifici 
de Cal Freixas, mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària; així com 
l’aprovació dels corresponents Plecs de Clàusules administratives i Prescripcions 
Tècniques. 
  
Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, únicament s’ha presentat una oferta, 
per part de la Sr. Maria del Carme Rodríguez Martínez.  
  
Es constitueix la Mesa de Contractació el dia 15 de gener de 2015, obrint el sobre 
núm. 1, “Documentació administrativa”. Es detecten unes deficiències en aquesta 
 documentació i es reclama a la licitant que en el termini de 3 dies hàbils ho esmeni. 
  
Esmenades aquestes deficiències,  la Mesa es reuneix els dies 12 de febrer de 2015, 
per a l’obertura del sobre núm. 3, “Documentació tècnica”.  
  
Posteriorment, el dia 12 de març de 2015, la Mesa procedeix a l’obertura del sobre 
núm. 2, “Oferta econòmica”, en el que consta el següent preu del cànon: 
  
-          El primer any 75,00 -€ mensuals 
-          El segon any 85,00 -€ mensuals 
-          El tercer any 95,00 -€ mensuals 
-          El quart any 110,00 -€ mensuals 
-          El cinquè any 120,00 -€ mensuals 
  
En cas de pròrroga: 
  
-          El sisè any 140,00 -€ mensuals 
-          El setè any 160,00 -€ mensuals 
  
En aquesta última sessió, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la 
concessió a la licitant, Sra. Maria del Carmen Rodríguez Martínez, la qual ha obtingut 
un total de 50 punts. 
  
Tot això de conformitat amb el que estableix l’art. 150 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, normativa aplicable en els procediments de licitació d’ús i 
aprofitament especial del domini públic municipal.    
  
El Ple de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió ordinària de data 26 de març de 2015, 
amb el quòrum exigit pel RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, va aprovar l’adjudicació del contracte 
explotació del Bar-Cafeteria de l’edifici Cal Freixas per concessió públic.  
  
Atès que l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la 
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competència de l’entitat local, és necessari l’aprovació dels preus públics del servei de 
cafeteria de l’edifici de Cal Freixas. La Sra Maria del Carmen Rodríguez Martínez, com 
persona que gestiona i explota el servei de cafeteria proposa el següent: 
  
CAFÉS I INFUSIONS:  PREU VERMUT DUO: 
Café i tallat (amb gel + 0´10) 1,00 € 
Café amb llet 1,20 € 

Aletes Salades + Costelles + Olives 
+ Patates Braves + Vermut o refresc 7,90 € 

Infusions (amb gel + 0´10) 1,20 € TAPES 
CERVESES: Patates Braves 3,50 € 
ESTRELLA DAMM (Mitjana) 1,40 € Patates Chips 1,30 € 
ESTRELLA DAMM (Quinto) 1,10 € Olives farcides 2,00 € 
VOLL DAMM (Mitjana) 1,80 € Olives de Jaén (Gazpacho) 1,50 € 
FREE DAMM (Mitjana) 1,40 € Aletes de Pollastre 3,50 € 
FREE DAMM (Quinto) 1,10 € Costelles de cansalada 3,00 € 
ESTRELLA GALICIA (Mitjana) 1,50 € Musclos 3,95 € 
ESTRELLA GALICIA (Quinto) 1,30 € Cargols 4,95 € 
MORITZ (Mitjana) 1,50 € Callos 4,95 € 
Gerra de 500cc 2,00 € Escopinyes 5,50 € 
Copa 1,30 € ENTREPANS FREDS 
Canya 1,00 € PETIT:   

Tub Cervesa 1,00 € 
Salchichón/Queso/Chorizo Ibérico/ 
Butifarra Blanca 1,50 € 

Copa Vi “RIOJA” 1,20 € GRAN: 

Copa Vi "Penedès" 1,00 € 
Salchichón/Queso/Chorizo Ibérico/ 
Butifarra Blanca 2,60 € 

Tinto de Verano (en Balón) 1,70 € ENTREPANS CALENTS  
Tinto de Verano (en Copa de 
Cervesa) 1,50 € PETIT: 

Vermut (Blanc/Negre) 1,50 € 
Bacon con Queso/ Lomo con Queso/ 
Pechuga de Pollo 2,60 € 

LICORS:  GRAN: 

CHUPITO (Orujo) 1,30 € 
Bacon con Queso/ Lomo con Queso/ 
Pechuga de Pollo 3,70 € 

CHUPITO (Licors) 1,50 € 
Suplement Brots Verds/ Suplemento 
Brotes Verdes 0,50 € 

CUBATA 4,00 € Frankfurt 2,60 € 

Copa Whisky 3,00 € 
Frankfurt Completo + 
(Queso+Bacon+Cebolla Frita) 3,60 € 

Copa Coñac 1,50 € Frankfurt Joven + (Bebida+Patatas) 4,95 € 
Copa Torres 5 1,80 € Frankfurt (Picantburt) Grande 3,60 € 

Copa Baylis 2,50 € 
Frankfurt (Picantburt) Grande 
Complet 4,60 € 

REFRESCOS: Hamburgesa Moruna 3,60 € 

AIGUA 1,00 € 
Hamburgesa Moruna Completa 
(Lechuga+Queso+Bacon+Tomate) 4,60 € 

COCA-COLA/ZERO/LIGHT 1,50 € Hamburgesa 2,60 € 

ACUARIUS 1,50 € 
Hamburgesa Completa 
(Lechuga+Queso+Bacon+Tomate) 3,60 € 

NARANJADA 1,50 € 
Hamburgesa Joven + 
(Bebida+Patatas) 4,95 € 



 

 19 

LIMONADA 1,50 € Pizza 

De 
6,00€ a 
7,50€ 

NESTEA 1,50 €     
TÓNICA 1,50 €     
BITTER ROSSO 1,50 €     
CACAOLAT 1,70 €     
ZUMO 
PINYA/MELOCOTÓN/NARANJA 1,50 €     
BURN 1,70 €     
  
S’aplicarà una bonificació del 25% als usuaris de la llar d’avis en cafès, infusions i 
refrescos. 
  
És per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  
  
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar els preus proposats per la Sra Maria del Carmen Rodríguez 
Martínez, com persona que gestiona i explota el servei de cafeteria de l’edifici Cal 
Freixas, els quals es relacionen a continuació: 
  
CAFÉS I INFUSIONS:  PREU VERMUT DUO: 
Café i tallat (amb gel + 0´10) 1,00 € 
Café amb llet 1,20 € 

Aletes Salades + Costelles + Olives 
+ Patates Braves + Vermut o refresc 7,90 € 

Infusions (amb gel + 0´10) 1,20 € TAPES 
CERVESES: Patates Braves 3,50 € 
ESTRELLA DAMM (Mitjana) 1,40 € Patates Chips 1,30 € 
ESTRELLA DAMM (Quinto) 1,10 € Olives farcides 2,00 € 
VOLL DAMM (Mitjana) 1,80 € Olives de Jaén (Gazpacho) 1,50 € 
FREE DAMM (Mitjana) 1,40 € Aletes de Pollastre 3,50 € 
FREE DAMM (Quinto) 1,10 € Costelles de cansalada 3,00 € 
ESTRELLA GALICIA (Mitjana) 1,50 € Musclos 3,95 € 
ESTRELLA GALICIA (Quinto) 1,30 € Cargols 4,95 € 
MORITZ (Mitjana) 1,50 € Callos 4,95 € 
Gerra de 500cc 2,00 € Escopinyes 5,50 € 
Copa 1,30 € ENTREPANS FREDS 
Canya 1,00 € PETIT:   

Tub Cervesa 1,00 € 
Salchichón/Queso/Chorizo Ibérico/ 
Butifarra Blanca 1,50 € 

Copa Vi “RIOJA” 1,20 € GRAN: 

Copa Vi "Penedès" 1,00 € 
Salchichón/Queso/Chorizo Ibérico/ 
Butifarra Blanca 2,60 € 

Tinto de Verano (en Balón) 1,70 € ENTREPANS CALENTS  
Tinto de Verano (en Copa de 
Cervesa) 1,50 € PETIT: 

Vermut (Blanc/Negre) 1,50 € 
Bacon con Queso/ Lomo con Queso/ 
Pechuga de Pollo 2,60 € 

LICORS:  GRAN: 

CHUPITO (Orujo) 1,30 € 
Bacon con Queso/ Lomo con Queso/ 
Pechuga de Pollo 3,70 € 



 

 20 

CHUPITO (Licors) 1,50 € 
Suplement Brots Verds/ Suplemento 
Brotes Verdes 0,50 € 

CUBATA 4,00 € Frankfurt 2,60 € 

Copa Whisky 3,00 € 
Frankfurt Completo + 
(Queso+Bacon+Cebolla Frita) 3,60 € 

Copa Coñac 1,50 € Frankfurt Joven + (Bebida+Patatas) 4,95 € 
Copa Torres 5 1,80 € Frankfurt (Picantburt) Grande 3,60 € 

Copa Baylis 2,50 € 
Frankfurt (Picantburt) Grande 
Complet 4,60 € 

REFRESCOS: Hamburgesa Moruna 3,60 € 

AIGUA 1,00 € 
Hamburgesa Moruna Completa 
(Lechuga+Queso+Bacon+Tomate) 4,60 € 

COCA-COLA/ZERO/LIGHT 1,50 € Hamburgesa 2,60 € 

ACUARIUS 1,50 € 
Hamburgesa Completa 
(Lechuga+Queso+Bacon+Tomate) 3,60 € 

NARANJADA 1,50 € 
Hamburgesa Joven + 
(Bebida+Patatas) 4,95 € 

LIMONADA 1,50 € Pizza 

De 
6,00€ a 
7,50€ 

NESTEA 1,50 €     
TÓNICA 1,50 €     
BITTER ROSSO 1,50 €     
CACAOLAT 1,70 €     
ZUMO 
PINYA/MELOCOTÓN/NARANJA 1,50 €     
BURN 1,70 €     
  
Segon.-  Aprovar una bonificació del 25% als usuaris de la llar d’avis en aigua, cafès, 
infusions i refrescos, en els horaris que s'estableixin. 
  
Tercer.-  Notificar a la Sra. Maria del Carme Rodríguez Martínez aquesta resolució. 
  
Quart.-  Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció als efectes 
escaients. 
   
Plana.- Qui assumirà els descomptes que es fan als jubillats? 

Alcalde.- La concessionària. Fora d'hores també utilitzarà aquell espai destinat als 
avis, que en un inici no se li deixava, en benefici propi. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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: sí 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d’ERC: si 
  
  
 
9.- EXP.NÚM. 20150764: APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE 

L'ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE L'ARBOÇ  

  
Atès que l’Ajuntament de l’Arboç, en data 20 d’agost de 2015, va adjudicar mitjaçant 
acord de Junta de Govern Local a l’AULA DE SONS MÚSICA TRADICIONAL DE 
REUS, amb NIF: G43592658, el contracte de gestió del servei públic de l’Escola de 
Música Tradicional de l’Arboç, s’han de crear preus públics per la prestació de 
l’esmentat servei. 
  
Vist l’Informe d’Intervenció de data 16 d’octubre 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 quant a la modificació de les 
tarifes i l’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. 
  
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola de Música Tradicional de l’Arboç, els 
quals es relacionen a continuació: 
  
“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER REGULAR EL SERVEI DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL  
  
Art. 1.- Fonament legal  
  
La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 4.1.b) de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL); els articles 
6.1 i 8.1.b) del Reial 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 (TRLMC) i l’article 127 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL) i el Reglament General Municipal de Preus Públics. 
  
Art. 2.- Exigència  
  
S’estableix el preu públic, en compliment de l’article 41 del TRLHL, per la regulació del 
servei d'Escola de Música Tradicional.  
 
Art. 3.- Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament de les quotes que corresponguin les persones, o 
representants legals de les mateixes, que es beneficien de la prestació dels serveis 
que l'Escola de Música els hi doni.  
 
Art. 4.- Naixement de l'obligació   
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L'obligació de pagament del preu públic neix des del moment en que la persona 
inscrita utilitzi els serveis de l'Escola de Música Tradicional i estigui degudament 
matriculada.   
 
El pagament d'aquest preu públic s'haurà de satisfer en el mateix moment en que 
l'empresa presenti al cobrament el rebut mensual a l'entitat bancària que els usuaris, o 
representants legals dels mateixos, hi tinguin obert un compte corrent o una llibreta 
d'estalvis. Per tant, abans d'iniciar-se el curs escolar podran comunicar a l'Escola el 
número del compte corrent o el número de la llibreta d'estalvis i el nom de l'oficina 
bancària amb la finalitat de que els hi pugui carregar el rebut mensual de l'Escola. 
 
Els rebuts es posaran al cobrament dins la primera setmana del mes en curs. 
 
Art. 5.- Quantia dels preus públics 
 
La quantia dels preus públics serà la següent: 
  

Tarifa 2015-2016  Matèria  
Mensual 

Sensibilització Musical Nivell I (40 min)                     40,00 €  
Sensibilització Musical Nivell II (60 min)                     47,50 €  
Llenguatge Musical (60 min)                     47,50 €  
Classe individual Instrument 30 min. 
(15h/curs)                     53,77 €  
Classe individual Instrument 40 min. 
(20h/curs)                     70,76 €  
Instrument (30 Min) + Llenguatge Musical (60 
Min)                     63,68 €  
Instrument (40 Min) + Llenguatge Musical (60 
Min)                     75,00 €  
Instrument (40 Min) de dos en dos + 
Llenguatge Musical (60 Min) 52,50 € 

Instrument (40 Min) de dos en dos                       40,00 
€ 

Segon instrument 40 min (20h/curs)                     35,38 €  
Grupal 40 min (20 h/curs)                     35,38 €  
Grupal 60 min (30 h/curs)                     53,77 €  
Grupal 40 min (20 h/curs) + Llenguatge (30 
h/curs)                     63,68 €  
Grupal 60 min (30 h/curs) + Llenguatge (30 
h/curs)                     70,76 €  
Cursos específics o classes magistrals                   100,00 € 
Matrícula (Fraccionat en dos terminis de 
pagament, 50% octubre i 50% desembre)                     42,00 €  
  
Aquells que sol.licitin una plaça i que per circumstàncies alienes aquests no puguin 
començar el primer dia del curs, podran reservar-la durant el termini de 3 mesos, 
havent de satisfer el 50% del preu mensual. 
 
Si deixen transcórrer aquest termini perdran el dret de reserva de plaça quedant 
subjectes al règim general de disponibilitat i accés. 
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NORMES DE GESTIÓ 
  
Art. 6.-  El Consell de Participació és l'òrgan format per representants dels alumnes i 
els professores. 
  
Art. 7.-  Els acords d'admissió d'una persona correspondrà sempre al Consell de 
Participació. 
  
Art. 8.-  Per poder ser admès a l'Escola de Música, i per tant poder arribar a ser 
matriculada, s'hauran de complir amb els següents requisits: 
  
§       En cas de manca de places disponibles tindran preferència aquelles persones 
que estiguin empadronades al Municipi de l'Arboç, tant elles com els seus 
representants legals. 
  
§       Que en el supòsit de que, o bé la persona inscrita o els seus representants 
legals, es donin de baixa d'empadronament al Municipi de l'Arboç, provocarà la pèrdua 
del dret a seguir utilitzant els serveis de l'Escola de Música, si no hi ha places 
disponibles. 
  
§       Tota persona que vulgui inscriure’s a l’Escola de Música, haurà d’emplenar una 
INSTANCIA que serà repartida pel mateix centre. Pel sol fet de presentar la instància 
no crea cap dret a ser admès. 
 
Art. 9.- En el supòsit d'impagament de tres quotes mensuals, provocarà la rescissió 
del contracte de la matrícula i aquesta situació pot provocar que l'usuari hagi de deixar 
d'utilitzar els serveis de l'Escola. 
 
Amb la finalitat de salvaguardar els drets de les persones inscrites o matriculades, la 
Junta de l'Escola haurà de concedir audiència prèvia als pares o tutors legals amb la 
finalitat d'aclarir el problema que ha ocasionat  l'impagament de les tres quotes. 
 
Art. 10.- Quan per causa no imputable al subjecte passiu el ervei d'Escola de Música 
no es presti, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. No obstant, els 
subjectes passius hauran de comunicar en el termini mínim d'un mes d'antelació el 
desestiment voluntari en la prestació del servei per tal de que l'Administració 
procedeixi a donar de baixa a l'obligat tributari del padró i pugui incorporar una nova 
alta. 
 
La no comunicació de la voluntat de pèrdua de condició d'usuari del servei, amb 
l'antelació prevista en el paràgraf anterior, suposarà la renúncia al dret de devolució 
d'ingrés. 
 
APROVACIÓ I VIGÈNCIA  
   
Aquestes normes reguladores del preu públic que consten de 10 articles, han estat 
aprovades pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 
2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents.”  
  
Segon.-  Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i Rendes. 
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Navarro.- Està previst algun tipus de beca per qui no tingui suficients recursos. 

 
Alcalde.- De moment no. No ho ha demanat ningú, i si arribés el cas, Serveis Socials 
ja s’ho estudiaria. 

Malagarriga.- Hi ha hagut un decreixement d'alumnes? 

Alcalde.- Se n'han donat de baixa 12, dels quals 8 han anat a les classes que ha 
organitzat l'AMPA de l'escola Sant Julià, i altres a professors particulars. Amb el canvi, 
em pensava que hi haurien hagut problemes més grans. Ara hi han 52 alumnes 
matriculats. 
 
Malagarriga.- Es van apuntar a l'extraescolar de l'AMPA perquè aquí no hi havia prou 
nens per fer grups. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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. 20150766: APROVACIÓ PREU PÚBLIC DEL SERVEI  

D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA  

  
Atès que l’Ajuntament de l’Arboç creu convenient instaurar la prestació del servei 
d’acolliment residencial d’urgència, el qual supleix temporalment la llar familiar en 
casos puntuals d’urgència (expulsió, esfondrament, incendi, casos de violència, etc.), 
quan les persones afectades no disposen en aquell moment de suport familiar ni de 
recursos econòmics propis per resoldre el seu problema. 
  
Atès l’informe d’Intervenció, de data 14 d’octubre de 2015, que indica la normativa 
aplicable. 
  
Per tant, és necessari l’establiment d’un preu públic que tingui com objecte la prestació 
del Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència, servei que cobreix temporalment les 
funcions d'allotjament, acolliment, convivència i suport social de persones soles o 
unitats familiars que estan en situació de greu risc social.  
  
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.- Aprovar el preu públic del Servei d’Acollida Residencial d’Urgència, el qual es 
relaciona a continuació: 
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“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER REGULAR EL SERVEI 
D’ACOLLIDA RESIDENCIAL D’URGÈNCIA  
  
Article 1. Fonament i naturalesa  
  
1. A l'empara del previst a l'article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
l'article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis 
Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del 
servei d'acolliment residencial d'urgència.  
  
2. Aquest servei supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals d'urgència 
(expulsió, esfondrament, incendi, etc.), quan les persones afectades no disposen en 
aquell moment de suport familiar ni de recursos econòmics propis per resoldre el seu 
problema.  
  
Article 2. Concepte  
  
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació del Servei d'acolliment residencial 
d'urgència, servei que cobreix temporalment les funcions d'allotjament, acolliment, 
convivència i suport social de persones soles o unitats familiars que estan en situació 
de greu risc social.  
  
Article 3. Obligats al pagament.  
  
Seran obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin la prestació del 
servei d'acolliment residencial públic i que, d'acord amb els barems establerts en 
aquestes normes reguladores, superin uns ingressos econòmics determinats.  
  
Article 4. Indicador de referència  
  
Quota: 130€/mes  
  
Aquest quota s'ha determinat tenint en compte les despeses en subministraments de  
l'habitatge: llum, aigua i butà.  
  
Article 5. Renda, capacitat econòmica i copagament.   
  
5.1. Barems econòmics  
Es tindrà en compte la renta de la unitat familiar (majors 16 anys).  
  
5.1.1. Ingressos nets  
Es comptabilitzaran tots els ingressos nets, qualsevulla que sigui la seva naturalesa 
(salaris, subsidis, pensions, rentes, interessos del capital mobiliari, rentes del capital 
immobiliari, etc.).  
  
Els beneficiaris autoritzaran a l'Administració a extreure aquestes dades per mitjà dels 
sistemes d'interoperatibilitat electrònica (Servei Via Oberta), i en el seu defecte, tots els 
membres de la unitat de convivència adjuntaran a la sol·licitud la última declaració de 
renta o el certificat d'imputacions que realitza l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària.  
  
5.1.2. Habitatge 
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En el supòsit que el beneficiari sigui titular d'un habitatge, no podrà gaudir del servei 
d'acolliment residencial d'urgència, a no ser que es demostri que no poden viure-hi per 
algun motiu justificat (declaració d'estat de ruïna, etc.)  
  
5.2. Taula de copagament  
L'indicador per determinar el copagament serà l'Índex de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) que està fixat, l'any 2012, en 569,12€/mes.  
  
Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s'utilitzarà 
la següent fórmula de càlcul:  
  
• Unitat familiar formada per un sol adult: IRSC * 1,2 (682,94 €)  
• Per a cada membre més de la unitat familiar: + 0,2 IRSC (113,82 €)  
  
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per determinar quines unitats familiars 
han de fer front a la preu públic del servei (100, 50 o 0%), seran els següents:  
  
TAULA COPAGAMENT  
  
Unitat familiar  
Ingressos mensuals < 1,2 IRSC (100% preu públic)  
Ingressos mensuals 0,6 a 1,2 IRSC (50 % preu públic)  
Ingressos mensuals > 0,6 IRSC (0% preu públic)  
1 membre > 682,94€ 341,47€ a 682,94€ < 341,47€  
2 membres > 796,76€ 455.29€ a 796,76€ < 455,29€  
3 membres > 910,58€ 569,11€ a 910,58€ < 569,11€  
4 membres > 1.024,40€ 682,93€ a 1.024,40€ < 682,93€  
5 membres > 1,138,22€ 796,75€ a 1.138,22€ < 796,75€  
6 membres > 1.252,04€ 910,57€ a 1.252,04€ < 910,57€  
7 membres > 1.356,86€ 1.024,39€ a 1.356,86€ < 1.024,39€  
8 membres > 1.479,68€ 1.138,21€ a 1.479,68€ < 1.138,21€  
9 membres > 1.593,50€ 1.252,03€ a 1.593,50€ < 1.252,03€  
  
Aquells casos que, independentment dels ingressos que percebin, disposin d'uns 
estalvis bancaris superiors a 9.000 euros, no podran accedir al servei.  
  
Article 6. Règim de declaració i d'ingrés  
  
1.El preu públic per al Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència s'exigirà a mesos 
vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural 
següent al mes d'inici del servei.  
  
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació 
bancària, que sol·licitarà l'interessat a les oficines comarcals.  
  
2. Si es produeix una demora injustificada en el pagament de dos rebuts, quan la 
persona o família està obligada a pagar, es suspendrà el servei. En el cas que la 
demora sigui de tres rebuts, el servei s'extingirà de forma automàtica.  
  
Article 7. Regulació de la llista d'espera  
  
Hi hauran 2 criteris per regular l'ordre de la llista d'espera del Servei d'Acolliment 
Residencial d'Urgència:  
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a) Nivell de prioritat del servei. Aquest criteri serà el principal, i el determinarà el tècnic 
social en el seu informe, establint-se dos nivells: urgent i molt urgent.  
  
b) El segon criteri serà el cronològic, es tindrà en compte la data en la qual la sol·licitud 
entra al registre de l’Ajuntament.  
  
Disposició Addicional 1ª. Modificació dels precepte s de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors  
  
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
  
Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació  de l'IRSC i l'indicador de 
referència  
  
1. Si es modifiqués l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de 
determinar els trams de renda previstos a l'article 5, s'aplicarà el nou indicador des del 
trimestre natural següent a la seva publicació oficial.  
  
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a 
l'article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de les normes reguladores del 
preu públic.  
  
Disposició final  
  
Aquestes normes reguladores del preu públic que consten de 7 articles, 2 disposicions 
addicionals, han estat aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
data d’octubre de 2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. “ 
  
Segon.-  Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i Rendes. 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 d'octubre 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. 
  
  
 
11.- EXP.NÚM. 20150799: APROVACIÓ MODIFIC ACIÓ DE CRÈDIT 18/15. 

CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTR E 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT PROGRAMA  
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Atès que s’ha de modificar el pressupost vigent per tal d’habilitar crèdit suficient per 
poder dur a terme diverses actuacions per les quals no hi ha consignació 
pressupostària i s’ha de procedir a la creació de noves aplicacions pressupostàries, 
per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no 
existeix en el pressupost consignació de crèdit. 
  
D’acord amb la providència de l’Alcaldia, en la qual s’acorda incoar un expedient de 
modificació de crèdit i vist l’informe d’intervenció de data 22 d’octubre de 2015, el qual 
es transcriu a continuació:  
  
“Assumpte: Modificació de crèdit 18/15. Crèdit extraordinari i transferència de crèdit 
entre aplicacions pressupostàries de diferent programa. 
  
ANTECEDENTS 
  
Atès que és necessari realitzar una inversió en maquinària per la instal·lació d’un aire 
condicionat en l’edifici de la Policia Local motivat pel fet que l’actual aire condicionat es 
troba avariat i és impossible de reparar. Per tant, es tracta d’una despesa que no pot 
demorar-se fins l’exercici següent i no existeix en el pressupost 2015 l’aplicació 
pressupostària corresponent, amb la qual cosa, s’ha de realitzar una modificació de 
crèdit mitjançant crèdit extraordinari per crear l’aplicació pressupostària 
15.01.1320.62300 POLICIA LOCAL – INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE per import de 2.000,00€. 
  
Tanmateix, és necessari realitzar les obres previstes en el projecte del Centre 
Polivalent Fase 1, concretament, la Sala Polivalent Fase 1C, consistent en la 
realització de les instal·lacions elèctriques, i en l’aplicació pressupostària 
15.01.3330.63200 CENTRE POLIVALENT – INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS 
I ALTRES CONSTRUCCIONS no existeix suficient crèdit disponible, amb la qual cosa, 
s’ha de realitzar una modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries de diferent programa per import de 14.000,00€. 
  
Finalment, és necessari la realització de la despesa en subministrament d’aigua per a 
la via pública. Per tant, es tracta d’una despesa que no pot demorar-se fins l’exercici 
següent i no existeix en el pressupost 2015 l’aplicació pressupostària corresponent, 
amb la qual cosa, s’ha de realitzar una modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari per crear l’aplicació pressupostària 15.01.1534.22101 VIES PÚBLIQUES 
– SUBMINISTRAMENT D’AIGUA per import de 500,00€. 
  
Les noves aplicacions pressupostàries i la transferència de crèdit es finançaran amb la 
baixa de crèdit de l’aplicació pressupostària 15.01.9200.16000 ADMINISTRACIÓ 
GENERAL – QUOTES SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L’OCUPADOR, amb la 
qual cosa, no suposarà un increment de l’estat de despeses del pressupost 2015. 
  
LEGISLACIÓ APLICABLE  
  
-          Articles 172, 173, 174 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
-          Articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
-          Articles 7 i 8 de les Bases d'Execució del Pressupost de 2015, aprovades pel 
Ple de data 30 de juliol de 2015, correspon la competència per aprovar la modificació 
del pressupost per crèdit extraordinari i per transferència de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferent programa al Ple. 
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CONCLUSIONS 
  
Es considera convenient procedir a la modificació del pressupost de 2015 en el 
següent sentit: 
  
Modificació de despeses – Increment:  
  
Aplicació 
Pressupostària 
2015 

Concepte  Modificació  Crèdits 
Definitius  

01.1320.62300 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 2.000,00 

01.3330.63200 
Inversió en reposició en edificis i altres 
construccions 14.000,00 64.000,00 

05.1534.22101 Subministrament d’aigua 500,00 500,00 
TOTAL INCREMENT  16.500,00 
  
Modificació de despeses - Disminució:  
  
Aplicació 
Pressupostària 
2015 

Concepte  Modificació  Crèdits 
Definitius  

01.9200.16000 Quotes seguretat social a càrrec de 
l’ocupador 16.500,00 419.411,83 

TOTAL DISMINUCIÓ  16.500,00 
  
La present modificació no afecta al principi d’estabilitat pressupostària que estableix la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.” 
  
Per tot això, PROPOSO: 
  
Primer.-  Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de l’exercici 2015, 
mitjançant crèdit extraordinari i transferència de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferent programa. 
   
Segon.-  Publicar el present acord 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 26 d'octubre 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: 
  



 

 30 

8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: sí 
1 G.M. d’ERC: sí 
  
  
  

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  

 


