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ACTA DE SESSIONS DE C.I. i DE PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 

número 20150001 2015001 

caràcter ordinari ordinari 

data 25 de gener de 2015 25 de gener de 2015 

horari de les 19:15 a les 20:00 hores  de les 19:15 a les 21:10 hores 

lloc Sala d’actes de l’Ajuntament Auditori de la Casa de Cultura 

 

 

ASSISTENTS A LA COMISSIÓ INFORMATIVA I AL PLE:    

Sr./Sra.  Grup 
municipal assit. a C.I.  assit. a ple 

Joan Sans Freixas, alcalde PSC X X 
Josep Raja Molinari PSC -- X 
Alfons Ribas Pérez PSC X X 
Montserrat Pérez Gallego PSC X X 
Gabriel Curieses Esteban PSC X X 
Sonia Magrané Rus PSC X X 
Didac Bassa Romero PSC X X 
Miguel Angel del Rio Martos PSC X X 
Joan Plana Pons CiU X X 
Olga Navarro Ribas CiU X X 
Carmina Malagarriga de Broto CUP X X 
Xavier Berber Olivella CUP X X 
Carles Ribé Solé ERC X X 
  
          
Excusa la seva absència la C.I. : 
 
Josep Raja Molinari 
 
 
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. 721/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI 12/15 
DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 2015 

 2.- EXP. NÚM. 836/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 
14/15 DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 

3.- EXP. NÚM. 858/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI 15/15 
DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2015 

4.- EXP. NÚM. 899/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 
16/15 DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2015 

5.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
QUE S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE DE 2015 

6.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA 
DICTATS ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2015 

7.- EXP.NÚM. 20160071: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PERQUÈ 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ INSTI A LES ENTITATSS FINANCERES A 
ELIMINAR DE LES HIPOTEQUES L'ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE 
PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE 3 ANYS (IRPH) AIXÍ COM EL 
TIPUS D'INTERÈS FIX DERIVAT D'AQUEST 

8.- EXP.NÚM. 20160072: MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS D'ERC, CIU, 
PSC I CUP A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DE SUPORT A LES 
MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA 
CONCA DE L’EBRE 

9.- EXP.NÚM. 20160088: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE SUPORT AL 
PROGRAMA DE DESENVOUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 
PDR.CAT2020 DAVANT DE LES RETALLADES DE L’ESTAT 

10.- EXP.NÚM. 20160089: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU EN DEFENSA DEL 
MODEL EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE CATALUNYA I DE REBUIG DE LA 
LOMCE  

11.- EXP.NÚM. 20160096: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP - L’ARBOÇ 
PARTICIPA A FAVOR DE LA DECLARACIÓ EN SUPORT A LA 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA 
EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO 
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12.- EXP.NÚM. 20160097: MOCIÓ DEL G. M. DE LA CUP – L’ARBOÇ 
PARTICIPA DE SUPORT A LA LLUITA DELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES ACOMIADATS DE L’EMPRESA “REVERTÉ. 
CARBONATOS DE CALCIO 

13.- EXP.NÚM. 20160098: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP - L’ARBOÇ 
PARTICIPA A FAVOR DE LA IMPLICACIÓ DE LA VILA DE L’ARBOÇ EN 
EL PROCÉS CONSTITUENT 

14.- EXP.NÚM. 20150852: RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 17 DE DESEMBRE DE 2015 REFERENT A L'APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'EXECUSIÓ DEL 
PROGRAMA MIXT DE TREBALL I FORMACIÓ PER BENEFICIARIS DE 
LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (RMI) 

15.- EXP.NÚM. 20150885: EXP.885/15. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ 
DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I 
L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE DOCUMENTS. OBRA: REFORÇ 
ESTRUCTURAL D’EDIFICI PLURIFAMILIAR. EMPLAÇAMENT: RAMBLA 
GENER, 14. 

16.- EXP.NÚM. 20120586: APROVACIÓ DE L' APORTACIÓ 
CORRESPONENT A AQUEST AJUNTAMENT PER L'ANY 2016, 
DERIVADA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DEL MANTENIMENT DE 
L'ÀREA RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL 

17.- EXP.NÚM. 20160083: APROVACIÓ DE L'APLICACIÓ DE L'INCREMENT 
RETRIBUTIU D'UN 1% ALS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT  

18.- EXP.NÚM. 20160091: APROVAR MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
DELEGACIONS AMB BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS  

19.- EXP.NÚM. 20160032: SOL.LICITUD CANCEL.LACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
PER NOVA OPERACIÓ DE PRÉSTEC FORMALITZADA AMB EL FONS 
PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS 

20.- EXP.NÚM. 20130676: PROPOSTA DE CANVI DE TITULARITAT DE LA 
PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU 
DE L'ARBOÇ 

21.- EXP.NÚM. 20160030: DESIGNACIÓ D'UN NOU VOCAL DEL PATRONAT 
DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA SANT ANTONI ABAT 

22.- EXP.NÚM. 20140194: APROVACIÓ ANNEX AL CONVENI 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
PENEDÈS I L'AJUNTAMENT, REFERENT A L'APORTACIÓ PER A L'ANY 
2016, PER AL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT, JOVE BAIX PENEDÈS 

23.- PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP. NÚM. 721/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDIN ARI 12/15 

DE DATA 1 D’OCTUBRE 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 ningú la paraula. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa l'acta a votació, 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 
 
 
 
 
2.- EXP. NÚM. 836/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE 

EXTRAORDINARI 14/15 DE DATA 23 DE NOVEMBRE 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 ningú la paraula. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa l'acta a votació s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
3.- EXP. NÚM. 858/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDIN ARI 15/15 

DE DATA 26 DE NOVEMBRE 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 ningú la paraula. 
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Resultat de la votació 

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

 
 
 
4.- EXP. NÚM. 899/15. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE 

EXTRAORDINARI 16/15 DE DATA 15 DE DESEMBRE 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 ningú la paraula. 

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa l'acta a votació, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL 

QUE S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE 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. 
  
  
  
 
6.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA 

DICTATS ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE 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. 
  
 
 
 
7.- EXP.NÚM. 20160071: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PERQUÈ 

L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ INSTI A LES ENTITATSS FINAN CERES 
A ELIMINAR DE LES HIPOTEQUES L'ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE 
PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE 3 ANYS (IRPH) AIXÍ COM EL 
TIPUS D'INTERÈS FIX DERIVAT D'AQUEST  
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MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ INSTI A LES 
ENTITATS FINANCERES A ELIMINAR DE LES HIPOTEQUES L'ÍNDEX DE 
REFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE 3 ANYS (IRPH) AIXÍ COM 
EL TIPUS D'INTERÈS FIX DERIVAT D'AQUEST 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'IRPH en les seves tres modalitats (Caixes, Bancs i Entitats) ha sigut un índex utilitzat 
per referenciar més d'1.500.000 hipoteques però el 2009, la Unió Europea va 
considerar que aquests índexs - controlats per la pròpia banca i teòricament vigilats pel 
Banc d'Espanya - eren sospitosos i fàcilment manipulables. Per aquest motiu des de la 
Unió Europea es va demanar al govern espanyol que els suprimís. El tema dels índexs 
de referència manipulables no ens ha d'estranyar, també hi ha hagut notícies per la 
manipulació de l'Euribor i l'escàndol del Líbor. La banca busca el major benefici propi. 

 

En un intent d'acatar les ordres europees, a l'octubre de 2011 l'Ordre Ministerial 
EAH2899/2011, contemplava eliminar els IRPH Caixes, Bancs i CECA, així com l'índex 
de referència CECA, però no feia cap referència a l'IRPH Entitats.  

 
I, què passava amb les famílies que a la seva hipot eca tenien subscrit IRPH 
Caixes o Bancs? En alguns casos, les mateixes escriptures notarials de l'hipoteca 
especificaven que en cas de desaparició de l'índex es passava a l'Euribor +1. Però 
aquests eren els casos més minoritaris. En la majoria dels casos ens trobem que les 
entitats financeres, es van acollir a l'últim tipus d'interès nominal anual publicat, això va 
significar un interès fixe al voltant del 4% perpetu per a la resta del compromís 
hipotecari, tot  i que, en les pròpies escriptures quedava clarament reflectit que aquest 
contracte hipotecari estava supeditat a un tipus d'interès variable, perpetuant així i de 
forma encoberta l'aplicació d'un tipus d'interès desaparegut. Una altre part dels 
afectats, dels que a la seva escriptura hipotecaria no contemplava un tipus d'interès 
substitutiu vigent, van quedar subjectes, sense negociació prèvia, a l'IRPH Entitats, 
imposat de manera autoritària a partir d'una disposició addicional de la Llei 14/2013 de 
suport als emprenedors i a la seva internacionalització. En els dos casos vulnera 
l'article 26 la Llei EHA 2899/211, l'article 8 de la LCGC i l'article 6.3 del codi civil. 
Queda clar que la normativa torna a estar redactada per la banca, i que aquesta torna 
a guanyar, passant per sobre de la ciutadania. Aquesta és, al parer nostre, la darrera 
estafa de la banca, que suma així a altres viscudes i reconegudes com són els 
desnonaments, les preferents i tants d'altres. 

 
Mentre l'Euribor anava baixant i abaratint les hipoteques de milers de famílies, moltes 
d'altres, amb IRPH, veien com pagaven -i paguen encara avui- entre tres-cents i 
quatre-cents euros més d'hipoteca al mes, sense rebre cap explicació i a l'espera 
d'una solució des dels diferents governs. Una autèntica barbaritat a la societat precària 
on vivim i un risc molt alt que ha portat a moltes famílies al desnonament. El sistema 
hipotecari espanyol destaca per la seva poca transparència - facilitant així la 
manipulació de les dades reals - i, per això, no tenim un número exacte de famílies 
afectades ni de famílies que ja han perdut la seva llar per la falta de negociació 
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bancària a l'hora de reestructurar l'hipoteca amb un interès més baix. Quasi tres anys 
després d'anar pagant sota un índex no real i abusiu, les famílies afectades s'han 
trobat amb que, aquella Ordre Ministerial s'ha convertit en la disposició addicional 15A 
d'una llei que no té res que veure amb el tema (Llei d'Emprenedors). En lloc de 
referenciar-les a l'Euribor +1 com han consensuat gran part de les organitzacions 
afectades, han deixat un IRPH manipulable i abusiu i a més d'un milió i mig de famílies 
pagant de més a les entitats bancàries. En interessos extres, els bancs han guanyat 
aproximadament 13.000 milions d'euros. Tot i la sentència del Tribunal Suprem, ens 
trobem amb una nova clàusula sòl encoberta. Un índex manipulable que es converteix 
en un autèntic frau, i que du a gran part de les famílies afectades a quedar exposades 
a la pitjor de les cares d'aquesta crisi, doncs el cas del IRPH és realment una altra 
estafa. 
 
 
Les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves 
entitats bancàries s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques 
agressives per a intentar canviar l'índex, sempre de forma favorable al banc. La 
situació no només descriu el comportament d'un índex abusiu sinó també d'un índex 
que fa encara més difícil l'accés a un bé de primera necessitat com és la vivenda, 
encarint el seu preu mitjançant interessos que repercuteixen en quotes que estan per 
sobre de la mitjana i molt per sobre d'un lloguer, nova mostra de les males pràctiques 
bancàries. Aquest comportament requereix actuacions per part de l'administració que 
possibilitin l'accés a la vivenda de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos.  

 
El passat 28 de setembre de 2013 va sorgir la notícia. Un jutge de Collado Villalba 
(Madrid) va suspendre una execució hipotecària al considerar que l'índex de referència 
era una clàusula abusiva. Aquella hipoteca utilitzava l'IRPH. Més recentment un Jutjat 
d'Almeria, sobreseu una execució hipotecària condemnant en costes al BBVA per 
considerar abusiu, entre altres clàusules, l'establiment de l'índex IRPH i destaca que el 
banc hauria d'haver realitzat simulacions entre l'IRPH i l'Euribor per comprendre el seu 
cost. I, per últim, en una demanda interposada pels advocats de la plataforma de 
STOP DESNONAMENTS, el jutge declara nul per abusiu el tipus d'interès IRPH 
Caixes en una hipoteca de Kutxabank.  

 
Des de la primera sentència de nul·litat de l'índex IRPH, avui dia ja són més de 40 
sentències favorables a la nul·litat d'aquest índex abusiu, algunes d'aquestes 
determinen fins i tot, el caràcter retroactiu dels interessos cobrats de més a diferència 
de l'Euríbor. Tal és el cas de les tres sentències dictades pel Jutjats Mercantils de 
Barcelona en el primer trimestre de 2015. 

 
Amb data 9 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la 
moció presentada a favor dels afectats per l'IRPH, i en contra de la perdurabilitat 
d'aquest. 
 
Si bé és cert, que les competències en matèria de sistema monetari, divises, canvi i 
convertibilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances són pròpies del govern 
espanyol, existeix un marge de maniobra en la protecció del consumidor on els 
governs locals poden contribuir i fer pressió per poder arribar a acords entre els clients 
i les entitats financeres, acollint-se en el seu paper de compradors de productes 
financers. 
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Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal d'ERC a L'Arboç proposa al Ple 
l'adopció dels següents  

 
ACORDS:  
 
1.- Demanar a l'Ajuntament de L'Arboç que es posicioni a favor de les famílies 
afectades i que insti al Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva 
l'IRPH Entitats i, sobretot, el fet d'aplicar-lo de forma unilateral i obligada per a aquelles 
hipoteques que no contemplaven un índex substitutiu vàlid davant la desaparició de 
l'IRPH Caixes i Bancs. De la mateixa manera, també per aquelles hipoteques que com 
a conseqüència de la desaparició d'aquest índex abusiu, els hi ha quedat un tipus 
d'interès fixe entorn al 4% de manera perpètua per a tota la vida hipotecària, sense 
possibilitat de maniobra, ni negociació possible. En aquesta línia, que ambdós 
interessos siguin declarats nuls. 

 
2.- Demanar a l'Ajuntament de L'Arboç que intercedeixi per a què els interessos 
abusius cobrats per les entitats financeres fruit de l'aplicació de qualsevol de les 
varietats d'IRPH, siguin tornats als consumidors. Els afectats, a través de nombrosos 
estudis, han demostrat que el procediment de càlcul dels índexs coneguts com IRPH 
pateix importants carències i irregularitats. Una de les més greus és la influència del 
comportament de la banca pel seu càlcul, que el converteix en un dels indicadors 
bancaris més alts sense cap explicació aparent i convincent i, en conseqüència, no pot 
ser considerat com un índex vàlid per a préstecs hipotecaris a interès variable.  

3.- Posar en coneixement del ciutadà les mesures que es poden adoptar en relació a 
aquest tema. 

4.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi.  

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement per unanimitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
8.- EXP.NÚM. 20160072: MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS D'ER C, CIU, 

PSC I CUP A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DE SUPORT A LES 
MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC D E LA 
CONCA DE L’EBRE  

  
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS D'ERC, CiU, PSC i CUP A LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA 
HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE 
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El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els 
quals es troba el de l'Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou 
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País 
Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l'Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que 
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar 
l'impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat 
del tram final del riu i el delta de l'Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles 
i pesqueres que s'hi desenvolupen.  

 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals 
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal 
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, 
s'incorporava una proposta de cabal mínim d'excepcionalitat per a casos de sequera 
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que 
garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l'activitat pesquera i el gran 
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d'al·legacions per la Generalitat de 
Catalunya perquè s'inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, però no 
va ser atesa. 

 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir,5.000 hm3/anuals menys, que els proposats 
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Així que, en cas que 
s'implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel 
Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de 
conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de 
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.  

 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de 
l'Estat espanyol es de 700.000 hectàrees. La majoria d'aquestes hectàrees no tenen 
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments). 

 
La Plataforma en Defensa de l'Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet 
la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va 
constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per 
adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 
contingut del Pla de Conca de l'Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les 
quals eren idèntiques a les dela queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre.  
 
Davant l'amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l'Ebre i els seus 
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pobles, els Grups Polítics d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, 
Partit dels Socialistes de Catalunya i Candidatura d'Unitat Popular proposen al Ple 
l'adopció dels següents: 

 
ACORDS 
 
1. MANIFESTAR al Govern de l'Estat espanyol el rebuig de la Diputació de Tarragona 
a l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que va tenir lloc en 
Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

 
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra 
el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. 

 
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió 
per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una 
resposta institucional unitària. 

 
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com 
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres 
organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar els cabals 
ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 

 
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l'adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre a les directives europees d'Aigua, 
Aus i Hàbitats. 

 
6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per 
la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al 
riu, al delta i als pobles riberencs. 

 
7, EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres 
de l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial. 

 
8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria 
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la 
Plataforma en Defensa de l'Ebre. 

  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
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G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: sí 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
9.- EXP.NÚM. 20160088: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE SUPORT AL 

PROGRAMA DE DESENVOUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 
PDR.CAT2020 DAVANT DE LES RETALLADES DE L’ESTAT  

  
MOCIÓ DEL G.M. DE CiU DE SUPORT AL PROGRAMA DE DESENVOUPAMENT 
RURAL DE CATALUNYA PDR.CAT2020 DAVANT DE LES RETALLADES DE 
L'ESTAT 
 
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un dels 
principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure 
una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agrari i 
forestal. 
 
El PDR català respon a les característiques que defineixen una Catalunya rural amb 
una gran diversitat productiva, climàtica i social, amb una programació molt estratègica 
i s'estructura en 4 grans eixos d'acció : 
 
-Economia i ocupació , per fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació 
amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i zones rurals. 
 
-Joves , establint programes amb polítiques específiques per als joves del món rural 
que fomentin el seu arrelament i desenvolupament. 
 
-Canvi climàtic , promovent accions dirigides a l'adaptació al canvi climàtic i la 
protecció dels recursos naturals. 
 
-Innovació , estimulant la innovació i la transferència de coneixements en el sector 
agroalimentari. 
 
El PDR.CAT2020 compta amb un pressupost de 810,8 milions d'euros. Dels quals la 
Generalitat de Catalunya aporta 404'9 Milions (un 11% més), els fons europeus 
FEADER 348'6 Milions d'euros (un 2 % més), i la resta (57'3 Milions d'euros) els aporta 
l'Estat espanyol.  
 
Aquesta xifra representaper part de l'Estat espanyol una reducció del75 % en relació al 
PDR anterior (2007-2013), d'acord amb els càlculs fets aplicant l'acord de la 
Conferencia Sectorial española  de gener de 2014, en què hi participen el Ministerio 
de Agricultura  i les Autonomies. 
 
A més, a data d'avui encara no existeix el compromís oficial del Ministerio de 
Agricultura  ni tampoc com es realitzaran les transferències, que a hores d'ara ja 
hauria d'estar definit. 
 
Per tot el que s'ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
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ACORDS 
 
1.- Denunciar la disminució del 75 % de les aportacions de l'Estat al PDR 2014-2020 i 
demanar al govern de l'Estat que la seva aportació sigui, com a mínim, a la del període 
de programació 2007-2013, de 230,4 milions d'euros. 
 
2.- Que el Ministerio de Agricultura convoqui amb caràcter urgent la Conferencia 
Sectorial Española i s'aprovi l'aportació de l'Estat al PDR 2014-2020 de Catalunya, així 
com el calendari de transferències i n'informi oficialment al DARP el més aviat 
possible. 
 
3.- Que el criteri de transferències que ha d'efectuar l'Estat pel PDR 2014-2020 
continuï basant-se en l'execució real del programa que presenten les CCAA.Rebutgem 
qualsevol altra proposta diferent que suposi un perjudici als beneficiaris ni un 
avançament de tresoreria per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
4.- Exigim que el Ministerio de Agricultura prioritzi i doti dels recursos necessaris al 
programa PDR 2014-2020, per afavorir el desenvolupament rural, l'ocupació, i la 
qualitat de vida de les persones que viuen i treballen en el medi rural. 
 
5.- Traslladar aquesta resolució al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, als presidents dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i a les 
associacions municipialistes ACM i FCM 
  
   
Resultat de la votació 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: sí 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
10.- EXP.NÚM. 20160089: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU EN DEFENSA DEL 

MODEL EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE CATALUNYA I DE REBUI G DE 
LA LOMCE  

  
MOCIÓ DEL G.M. DE CiU EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE 
CATALUNYA I DE REBUIG DE LA LOMCE  
 
 
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de 
2013, va aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE en castellà) que suposa una recentralització flagrant de les 
competències en matèria educativa  que tenen les comunitats autònomes i un atac 
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frontal al model educatiu i lingüístic que fa més d e trenta anys que funciona amb 
èxit a Catalunya . 
 
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni acad èmic, 
sinó que segueix únicament criteris polítics i part idistes , tot constatant que la 
voluntat expressada fa uns mesos pel ministre Wert d'espanyolitzar els alumnes 
catalans és real i que compta amb el suport del President Rajoy, de tot el govern 
espanyol i també del Partit Popular en el seu conjunt. 
 
La LOMCE és una enorme ferida a l'autogovern de Catalunya i a la dignitat 
institucional, ja que si finalment el projecte de llei aprovat divendres passat acaba 
esdevenint una llei, suposarà un atac a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Llei 
d'Educació de Catalunya. Aquesta llei no pretén en cap cas millorar aspectes 
pedagògics, sinó que el seu únic objectiu és recentralitzar en el govern espanyol les 
competències en educació. 
 
Catalunya disposa d'un model educatiu i lingüístic que , en els més de trenta anys 
que fa que funciona, s'ha demostrat que és un èxit des del punt de vista pedagògic 
i social . Aquest model garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà i 
garanteix, sobretot, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes 
de Catalunya independentment de la llengua i l'origen de cadascú. Un fet que 
demostra el ple coneixement d'ambdues llengües és que en les proves d'avaluació 
fetes l'any 2010 pel Ministeri d'Educació van donar com a resultat que el nivell de 
coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana 
de l'Estat. 
 
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona feina de la 
comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible començar adonar la volta a 
les xifres de fracàs escolar de Catalunya . El Govern català està obert a parlar 
d'aquelles reformes que puguin contribuir a la lluita contra el fracàs escolar, però en 
cap cas es podrà acceptar una llei que vagi contra l'escola catalana, contra la llengua 
catalana i contra l'autogovern de Catalunya. 
 
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el proj ecte de la 
LOMCE no és la solució per a la millora de la quali tat educativa . No hi ha cap 
motiu que faci pensar que la recentralització comportarà una millora dels resultats 
escolars, ja que en les comunitats autònomes on l'Estat té competències en educació 
no s'ha aconseguit, en absolut, millors resultats que els que s'aconsegueixen en 
aquells territoris que tenen les competències en educació, com és el cas de Catalunya.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa una 
recentralització de competències en matèria educativa, un atac directe a l'autogovern 
de Catalunya i al model català d'immersió lingüística, reformes que en cap cas no 
milloraran la qualitat educativa i per contra implicaran un augment de les desigualtats 
socials entre els alumnes i una disminució de la participació de la comunitat educativa. 
 
Segon.  Refermar el nostre compromís amb el model català d'immersió lingüística, que 
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a 
la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes 
plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 
llengües d'origen. 
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Tercer.  Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament 
d'Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en totes 
les accions pertinents per a la defensa i preservació del model català d'immersió 
lingüística, amb més de 30 anys d'història i d'èxits. 
 
Quart.  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol i al 
Consell Escolar Municipal. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
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 
 
 
 
 
11.- EXP.NÚM. 20160096: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP -  L’ARBOÇ 

PARTICIPA A FAVOR DE LA DECLARACIÓ EN SUPORT A LA 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA 
CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO  

  
Es retira aquesta moció perquè s'ha fusionat amb la de l'acord núm. 11. 
  
  
 
 
12.- EXP.NÚM. 20160097: MOCIÓ DEL G. M. DE LA CUP –  L’ARBOÇ 

PARTICIPA DE SUPORT A LA LLUITA DELS  TREBALLADORS I 
TREBALLADORES ACOMIADATS DE L’EMPRESA “REVERTÉ. 
CARBONATOS DE CALCIO  

  
MOCIÓ DEL G. M. DE LA CUP - L'ARBOÇ PARTICIPA DE SUPORT A LA LLUITA 
DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES ACOMIADATS DE L'EMPRESA 
"REVERTÉ. CARBONATOS DE CALCIO 

 
En els darrers mesos s'està produint un degoteig d'acomiadaments a l'empresa 
"Reverté. Carbonatos de Calcio". Entre els acomiadats, hi ha un candidat de CCOO a 
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les eleccions sindicals passades. Un acomiadament que, entenem, ha estat motivat 
pel seu paper com a organitzador sindical de CCOO. 

 
Des de la CUP-L'ARBOÇ PARTICIPA creiem que aquest és un intent de neutralitzar el 
dret fonamental dels treballadors a organitzar-se de la manera que els sigui 
convenient. 
 
La realitat és que amb aquest acomiadament, Reverté vol acabar amb la capacitat 
organitzativa dels treballadors. Des de fa temps, els treballadors d'aquesta empresa 
pateixen atacs i condicions més pròpies de temps pretèrits. No només han sofert 
retallades, sinó que se'ls canvien horaris i han convertit els dies festius en feiners, a 
més de l'exigència de major producció. 

 
Pensem que aquesta situació d'indefensió no es pot permetre, ja que vulnera el dret 
de defensa dels drets laborals. Ara són aquests companys i demà hi haurà més 
acomiadaments, sancions o vexacions. La secció sindical de CCOO pretén fer una 
crida a l'oposició ferma contra els acomiadaments, no només als tribunals, sinó també 
als carrers, per tal d'obtenir el suport dels moviments socials i dels treballadors de 
plantilles d'altres empreses. 

 
Pensem que aquest atac contra el dret fonamental dels treballadors a defensar-se per 
les vies que creguin convenients, no és tolerable. 

 
Per això, des del grup municipal de la CUP-L'ARBOÇ PARTICIPA, proposem a 
l'Ajuntament els acords següents: 

 
ACORDS 
 
1.Que l'Ajuntament de l'Arboç mostri la seva solidaritat amb els treballadors de Reverté 
i que doni suport a les mobilitzacions que s'estan duent a terme en la lluita per la 
defensa dels seus drets. 

 
2.Manifestar el compromís de l'Ajuntament de l'Arboç en la defensa legal del "Dret a la 
llibertat sindical" com a dret fonamental, tal com recull l'Estatut dels Treballadors, 
sense que el seu exercici suposi represàlies per aquells qui el volen exercir. 

 
3.Comunicar l'acord present a la ciutadania pels mitjans de comunicació habituals del 
municipi. 

   
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement per unanimitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
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13.- EXP.NÚM. 20160098: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP -  L’ARBOÇ 

PARTICIPA A FAVOR DE LA IMPLICACIÓ DE LA VILA DE L’ ARBOÇ 
EN EL PROCÉS CONSTITUENT 

  
MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP - L'ARBOÇ PARTICIPA A FAVOR DE LA IMPLICACIÓ 
DE LA VILA DE L'ARBOÇ EN EL PROCÉS CONSTITUENT 

 
Atès el mandat democràtic sorgit a les urnes el 27S i de la formació del nou govern el 
10 de gener passat. 

 
Atès que en aquelles eleccions els partits a favor d'un procés constituent van sumar 
una majoria àmplia tant en vots com en escons. Aquest fet es va constar el passat 20 
de gener on el ple del Parlament va aprovar la creació de la comissió d'estudi sobre el 
procés constituent amb els vots favorables de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot i la 
CUP. 
 
Atès que la majoria social és encara més àmplia si ens atenem a la voluntat de 
construir una entitat política més democràtica i socialment més justa. 

 
Atès que a diferència d'altres indrets el procés constituent es vol i serà fet de manera 
participada i democràtica entre tots els ciutadans de Catalunya que així ho desitgin 
amb totes les garanties legals pertinents.  

 
Atès que l'Ajuntament de l'Arboç disposa de les eines necessàries per a fer efectiva 
aquesta participació. 

 
Proposem que l'Ajuntament de l'Arboç tingui a bé avenir-se als acords següents: 

 
ACORDS:  
 
1. Posar l'Ajuntament i la Regidoria de Participació ciutadana a disposició del 
Parlament de Catalunya perquè els arbocencs i les arbocenques participin de forma 
activa i democràtica de l'esmentat procés constituent. 

 
2. Que l'Ajuntament s'encarregui de fer una difusió activa pels canals de comunicació 
habituals (ràdio, web i xarxes). 

   
  
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: sí 

 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 

 
8 G.M. del PSC: no 

2 G.M. de CiU: sí 

2 G.M. de la CUP: sí 

1 G.M. d'ERC:sí 

 
 
 
14.- EXP.NÚM. 20150852: RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GO VERN 

LOCAL  DE 17 DE DESEMBRE DE 2015 REFERENT A L'APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'EXECUSIÓ DEL 
PROGRAMA MIXT DE TREBALL I FORMACIÓ PER BENEFICIARI S DE 
LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (RMI)  

  
El senyor alcalde dona compte per la seva ratificació el següent acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015: 

 
El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l' 
ORDRE EMO/244/2015, de 29 de juliol, ha aprovat les bases reguladores de 
subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d'atur, beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.(RMI) 

 
Atès que l'Ajuntament de l'Arboç, en Junta de Govern Local de data 19 de novembre 
de 2015 va aprovar la participació de l'Ajuntament de l'Arboç al Programa Mixt de 
Treball i Formació dins la convocatòria de subvencions emmarcada dins de l'Ordre 
abans esmentada, adreçat a persones en situació d'atur, beneficiàries de la Renda 
mínima d'Inserció (RMI) adquirint el compromís d'aportar l'import corresponent a 
aquest Ajuntament i que no estigui finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, 
segons els sous dels treballadors seleccionats per l'Ajuntament.  

 
Vist l'informe d'intervenció núm. 20150409 de data 18 de novembre de 2015 que 
autoritza la despesa a l'aplicació pressupostària 15.03.2410.48900 Promoció 
econòmica - altres transferències a famílies i institucions. 



 

 18 

 
Atès que a la junta de govern local del Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en 
data 28 d'octubre de 2015 va aprovar el conveni de col·laboració corresponent per a la 
realització del programa esmentat anteriorment. 

 
Proposo a la Junta de Govern Local, l'aprovació dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el " CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'EXECUCIÓ 
D'ACCIONS D'OCUPACIÓ EN FAVOR DE PERSONES ATURADES.  MIXT 
TREBALL I FORMACIÓ", aprovat per Decret de presidència núm. 205/2015 de data 
27 de novembre de 2015, per el que s'estableix la contractació de 2 persones per 
aquest Ajuntament.  

 
Segon.- Aprovar el quadre econòmic amb la distribució del finançament de les tres 
administracions participants : SOC, Ajuntament de l'Arboç i Consell Comarcal. 

  PRESSUPOST DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT  

  Mesos Cost brut QPSS Dietes 
Cost 
total SOC AJUNTAMENT CCBP 

Ajuntament de l'Arboç         
Persona 1 6,00 6.148,36 2.249,10 17,10 8.414,55 8199,12 17,10 198,33 
Persona 2 6,00 6.148,36 2.249,10 17,10 8.414,55 8199,12 17,10 198,33 
 
 
Tercer.-  Passar notificació del present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, i 
comunicar-ho al Departament d'Intervenció als efectes pertinents. 

 
Quart.- Facultar a l'alcalde per a la signatura del mateix, i procedir a la seva ratificació 
pel Ple de la corporació. 

  
Resultat de la votació 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
15.- EXP.NÚM. 20150885: EXP.885/15. APROVACIÓ DE L A BONIFICACIÓ 

DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I O BRES, 
I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE DOCUMENTS. OBRA: REFORÇ 
ESTRUCTURAL D’EDIFICI PLURIFAMILIAR. EMPLAÇAMENT: 
RAMBLA GENER, 14.  
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En data 1 de desembre de 2015, amb RE-20156612, el Sr. Ernest Von Der Beeck va 
presentar sol·licitud d'obra major consistent en el reforç estructural d'edifici 
plurifamiliar, a la Rambla Gener núm. 14 del terme municipal de l'Arboç. 

 
En data 1 de desembre de 2015, a través de l'autoliquidació practicada, l'interessat va 
efectuar l'ingrés de 601,25 € (corresponents al 3,25 % del pressupost de 18.500 €), en 
concepte d'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, d'acord amb l'ordenança 
fiscal núm. 5 

 
En la mateixa data, va efectuar l'ingrés de 123,02€, d'acord amb l'article 6è, apartat 
7.a) de l'ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la Taxa sobre administració de 
documents i l'import de 61,48 € en concepte d'expedició de placa identificativa d'obra, 
d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 25, article 7.g). 

 
En data 10 de desembre de 2015, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1141/15, 
s'atorga al Sr. Ernest Von Der Beeck llicència d'obra major pel reforç estructural 
d'edifici plurifamiliar de la Rambla Gener núm. 14. 

 
L'interessat en data 1 de desembre de 2015, RE-6613, va sol·licitar la bonificació de 
l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), i l'exempció de la Taxa de 
documents per ser un edifici catalogat en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
L'Arboç. 
 
L'edifici situat a la rambla Gener, 14, esta classificat en el Catàleg de fitxes del 
Patrimoni arquitectònic, arqueològic i jaciments del municipi de l'Arboç (Fitxa 04) del 
Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, aprovat definitivament el 12 de març de 2009 i 
publicat al DOGC el 23 de novembre de 2012. 

 
Vist l'article 103.2 a) 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'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, 
fixa en el seu Article 6, les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  
"(...) Es podran establir bonificacions en funció d'obres d'especial interès o utilitat 
municipal (fins al 95 per 100) (...)"  

 
L'Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de la Taxa sobre administració de documents, 
estableix en el seu Article 6è, apartat 7.f), que estaran exempts: "la tramitació 
d'expedients d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic, històric o 
cultural, arranjament de façanes i paret de tanca definitiva de solars". 

 
És per això que, es proposa a la Comissió Informati va l'adopció del següent 
dictamen per a posterior acord plenari: 
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Primer.-  CONCEDIR al Sr. Ernest Von Der Beeck la BONIFICACIÓ del 95% de 
l'import corresponent a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres 
consistents en el reforç estructural d'edifici plurifamiliar situat a la rambla Gener, 14; 
per resultar acreditada la relació directa de l'habitatge, inclòs en la fitxa i llista del 
catàleg de la normativa urbanística municipal, amb el supòsit de "bonificació" previst a 
l'article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 5 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres; segons el detall següent: 

 
- Impost de Construcció, Instal·lacions i Obres (ICIO): 601,25 €  

- Bonificació 95%: 571,19 €  

 
Segon.-  RETORNAR al Sr. Ernest Von Der Beeck l'import de 571,19 €, corresponent 
al 95% de la bonificació de l'ICIO, abonat en data1 de desembre de 2015, d'acord amb 
l'esmenta't en el punt Primer de la part resolutiva.  

 
Tercer .- APROVAR l'EXEMPCIÓ de la Taxa sobre administració de documents per les 
obres consistents en el reforç estructural d'edifici plurifamiliar situat a la rambla Gener, 
14, per resultar acreditada la relació directa de l'habitatge inclòs en la fitxa i llista del 
catàleg de la normativa urbanística municipal amb el supòsit d'"exempció" previst a 
l'article 6è, apartat 7.f), de l'Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de la Taxa sobre 
administració de documents. 

 
Quart.-  RETORNAR al Sr. Ernest Von Der Beeck l'import de 123,02 €, abonat en data 
1 de desembre de 2015, d'acord amb l'esmenta't en el punt Tercer de la part 
resolutiva. 
 
Cinquè.- Comunicar al Departament d'Intervenció el present acord perquè li sigui 
bonificat l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i retornada la Taxa sobre 
administració de documents esmentats en els punts anteriors. 

 
Sisè.-  Notificar el present acord al Sr. Ernest Von Der Beeck als efectes pertinents.  

  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
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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16.- EXP.NÚM. 20120586: APROVACIÓ DE L' APORTACIÓ 
CORRESPONENT A AQUEST AJUNTAMENT PER L'ANY 2016, 
DERIVADA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DEL MANTENIMENT DE 
L'ÀREA RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL  

  
Vist que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 5 de desembre, va aprovar el 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els Ajuntaments d'Albinyana, 
l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, Llorenç 
del Penedès, El Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell per a 
d'encàrrec de gestió del manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell. 
  
Vist que el pacte “Setè. Vigència i efectes”. disposa que el conveni tindrà vigència fins 
al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener de 2012, i s'entendrà 
prorrogat per als anys successius, si no es denuncia per qualsevol de les parts, amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
  
Vist que en cas de pròrroga, l’aportació per a l’any següent s’havia de fixar durant el 
mes de novembre, mitjançant acord de Junta de Govern del Consell Comarcal. 
  
Vist que la Junta del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aportacions 
ordinàries i extraordinàries dels ajuntaments interessats i del Consell Comarcal 
corresponent a l'any 2016, derivades del conveni d'encàrrec de gestió del manteniment 
de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell, que resulten de la següent manera: 

CORPORACIÓ APORTACIÓ 2016 
ORDINÀRIA 

APORTACIÓ 2016 
EXTRAORDINÀRIA 

Albinyana 335,00 € 461,15 € 
L'Arboç 335,00 € 461,15 € 
Banyeres del Penedès 335,00 € 461,15 € 
Bellvei 335,00 € 461,15 € 
La Bisbal del Penedès 335,00 € 461,15 € 
Calafell 335,00 € 461,15 € 
Cunit 335,00 € 461,15 € 
Llorenç del Penedès 335,00 € 461,15 € 
El Montmell 335,00 € 461,15 € 
Sant Jaume dels 
Domenys 

335,00 € 461,15 € 

Santa Oliva 335,00 € 461,15 € 
El Vendrell 335,00 € 461,15 € 
  335,00 € 461,15 € 
 
Vist l'informe d'intervenció  núm. 20160007, de data 8 de gener de 2016. 

Proposo al Ple de la corporació  l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER. Aprovar l'aportacions ordinària i extraordinària d’aquest Ajuntament 
corresponent a l'any 2016, derivada del conveni d'encàrrec de gestió del manteniment 
de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell, per un import de 335 € i 461,15 € 
respectivament (total 796,15 €), amb càrrec a l’aplicació prressupostària 
16.08.3410.48900.  

SEGON. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i al 
Departament d’Intervenció als efectes pertinents.  



 

 22 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement per unanimitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
17.- EXP.NÚM. 20160083: APROVACIÓ DE L'APLICACIÓ DE L'IN CREMENT 

RETRIBUTIU D'UN 1% ALS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTA MENT  

  
Vista la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de 2015, de pressupostos generals de l'Estat per 
al 2016, que estableix per al 2016, i habilita amb carácter bàsic per a totes les 
administracions un increment retributiu del seu personal fins a un màxim d'1 % 
respecte de l'exercici 2015. 
 
Atès que és voluntat d'aquesta Corporació aquest increment retributiu màxim de l'1 % 
per al personal al servei de l'Ajuntament; 
 
Vist que està previst efectuar, tant aviat sigui possible, el tràmit sindical corresponent, 
previst a l'article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'Empleat 
Públic, i amb l'intenció de no demorar aquest increment retributiu d'1 % al que es fa 
referència, per al personal de l'Ajuntament de l'Arboç, en la primera nòmina de gener 
de 2016; 
 
Atès l'informe d'Intervenció 20160018 de data 19 de gener de 2016; 
 
Per tot l'anterior, el Regidor de Règim Interior, proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar l'increment retributiu de l'1 % per als empleats públics de 
l'Ajuntament de l'Arboç amb efectes a la nòmina de gener de 2016; 
 
Segon.- Queden exclosos a efectes d'aquest increment retributiu els càrrecs electes. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a Sugrañes Assessors, SL i 
comunicar-ho al Departament d'Intervenció i als delegats del personal funcionari i del 
personal laboral. 
   
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: sí 
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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18.- EXP.NÚM. 20160091: APROVAR MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 

DELEGACIONS AMB BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS  

  
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix 
sentit, l'article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, (en 
endavant LRJAP-PAC), estableix que les administracions públiques prestaran, en 
l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin 
sol·licitar per l'eficaç exercici de les seves competències. L'article 13.6 de la LRJAP-
PAC estableix que la delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan que 
l'hagi conferit. 

 
En data 18 d'agost de 2010, el ple de l'Ajuntament de l'Arboç va adoptar un acord de 
delegació en matèria de recaptació, entre altres, de la recaptació en període voluntari i 
en període executiu de la Taxa de l'Escola de Música, delegació que es va acceptar 
pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 1 d'octubre de 2010. 

 
En data 19 d'octubre de 2010 es va signar l'annex I del conveni regulador, del 31 de 
gener de 2003, de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona que incloïa aquesta nova delegació. 

 
Es considera necessari revocar la delegació de les facultats en matèria de recaptació 
en període voluntari i en període executiu de la Taxa de l'Escola de Música i aprovar 
un nou annex al conveni regulador abans esmentat, en el qual no figuri les delegació 
objecte de revocació.  

 
Examinada la proposta al ple de l'Ajuntament, i després del corresponent debat, amb 
la majoria exigida a l'article 47.1 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 
57/2003, el Ple de l'Ajuntament ACORDA: 

 
Primer: Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la titularitat de 
les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb l'establert a l'article 106.3 
de la LRBRL i l'article 4 de la LRJAP-PAC. 

 
-Revocació de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la Taxa de 
l'Escola de Música. 

 
Segon.-  Aprovar , i incorporar al present acord com a annex 1,del conveni regulador 
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a 
favor de la Diputació de Tarragona. 
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Tercer.-  Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona. 

 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç per la formalització d'aquells 
documents que siguin necessaris per l'execució o desenvolupament del present acord. 

  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
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 
 
 
 
 
19.- EXP.NÚM. 20160032: SOL.LICITUD CANCEL.LACIÓ I SUBSTITUCIÓ 

PER NOVA OPERACIÓ DE PRÉSTEC FORMALITZADA AMB EL FO NS 
PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS  

  
Atès que aquest Consistori va formalitzar una operació d'endeutament en data 22 de 
maig de 2012 per import de 1.177.309,25 euros, conforme al Real Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, pel qual s'estableixen obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 

 
L'Ajuntament de l'Arboç desitja formalitzar una nova operació de préstec per tal de 
cancel·lar l'operació d'endeutament formalitzada, en data 22 de maig de 2012, per 
l'import que resta pendent, a data 11 de gener de 2016, sent de 956.563,79€ i 
aconseguir un estalvi financer gràcies a unes millors condicions financeres. 

 
Vist l'informe del Secretari-Interventor, de data 11 de gener de 2016 i els articles 49, 
52 i 53 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 l'article 47.2.l de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
Per tot això, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords: 
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Primer.-  Sol·licitar la concessió d'una operació de crèdit a llarg termini, a totes les 
entitats bancàries del municipi, per un import de 956.563,79 €, amb condicions de 
prudència financera, per tal de cancel·lar l'operació d'endeutament formalitzada, en 
data 22 de maig de 2012, conforme al Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual s'estableixen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals 
concertada amb l'entitat financera BANESTO. 

 
Segon.-  Sol·licitar autorització a la Subdirecció General de Relacions Financeres amb 
les Entitats Locals de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, 
d'acord amb l'article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents 
per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. 

 
Tercer.-  Facultar a l'Alcalde per formalitzar l'operació de préstec projectada, així com 
altres documents necessaris. 

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
20.- EXP.NÚM. 20130676: PROPOSTA DE CANVI DE TITULARITAT  DE LA 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE 
PAU DE L'ARBOÇ  

  
El ple d'aquest ajuntament, en data 15 de novembre de 2014, va acordar el canvi de 
titularitat  de la persona responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau de l'Arboç, 
assignant la Sra. Rosa M. Robles Pereira, a partir del dia 16 de desembre de 2014, 
nomenament que va ser aprovat pel Departament de Justícia de la Generalitat en 
Resolució de 27 d'abril de 2015, amb efectes econòmics des del dia 16 de desembre 
de 2014. 

 
Degut a l'actual redistribució de llocs de treball que s'està duent a terme en aquest 
ajuntament, proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.-  Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Rosa M. Robles Pereira, com 
a responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau de l'Arboç, amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2016. 
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Segon.- Autoritzar el canvi de titularitat assignant com a nova responsable del 
Registre Civil del Jutjat de Pau de l'Arboç, la Sra. M. Núria Giró Escarrà, a partir del dia 
1 de febrer de 2016. 

  
Tercer.-  Notificar el present acord a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de 
Justícia, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Sr. Jaume 
Ventura Guardià com a Jutge de Pau de l'Arboç, a la Sra. M. Núria Giró Escarrà i a la 
Sra. Rosa M. Robles Pereira, als efectes pertinents. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
21.- EXP.NÚM. 20160030: DESIGNACIÓ D'UN NOU VOCAL DEL 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA SANT ANTONI ABAT  

  
L'any 1985 l'ajuntament de l'Arboç va constituir la fundació Pública municipal Sant 
Antoni Abat, en règim de fundació pública de serveis, amb personalitat jurídica pròpia, i 
amb lafinalitat de prestar serveis municipals d'assistència a la tercera edat. 
 
D'acord amb l'article 6 dels Estatuts d'aquesta Fundació, constitueixen el Patronat, 8 
vocals,4 dels quals han de ser regidors i 4 designats entre els veïns de l'Arboç, atenent 
a les seves especials circumstàncies i qualitats personals que els facin adequats a la 
funció que se'ls encomana. 
 
Actualment, el nombre de vocals designats entre els veïns de l'Arboç són 3, degut a 
que no s'havia realitzat fins ara la substitució del Sr. Esteve Cruanyes Oliver, que va 
morir temps enrere,per la qual seria convenient procedir a la designació d'un vocal 
més. 
 
Atès que el Ple de la Fundació Pública Municipal Sant Antoni Abat celebrat el dia 10 
de desembre de 2015, es va proposar com a vocal el Sr. Francesc Pomar Llaveria 
 
Vist l'article 8 del Estatuts de la Fundació Pública Municipal el qual disposa que el Ple 
és l'òrgan competent per designar els vocals del Patronat. 
 
 
Per tot això proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.-  Designar al Sr. Francesc Pomar Llaveria com a vocal del Patronat de la 
Fundació Pública Sant Antoni Abat ocupant el lloc que es troba actualment vacant. 
 
Segon.-  Notificar el present acord al Sr. Francesc Pomar i Llaveria i comunicar-ho al 
Patronat de la Fundació Pública MunicipalSant Antoni Abat. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement per unanimitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
22.- EXP.NÚM. 20140194: APROVACIÓ ANN EX AL CONVENI 

INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BA IX 
PENEDÈS I L'AJUNTAMENT, REFERENT A L'APORTACIÓ PER A 
L'ANY 2016, PER AL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE POLÍ TIQUES 
DE JOVENTUT, JOVE BAIX PENEDÈS  

  
Mitjançant acord del Ple de l'ajuntament en sessió ordinària de data 27 de març de 
2014, es va procedir a l'aprovació del Conveni interadministratiu entre El Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de l'Arboç. 

Atès que en data 5 de gener de 2016 (RE:20160033) el Consell Comarcal del Baix 
Penedès tramet l'annex de l'esmentat conveni , referent a l'aportació per a l'any 2016, 
aprovada per la Junta de Govern 16/2015 de data 16 de desembre, per al projecte de 
dinamització de polítiques de joventut, Jove Baix Penedès. 

 
Atès que en data 18 de novembre de 2015, en la jornada politico-tècnica de seguiment 
del projecte, es va emetre informe favorable a mantenir les aportacions dels 
ajuntaments participant, per a l'any 2016, quedant l'aportació en 3.575,00 €. 

 
Vist l'informe d'Intervenció de data 8 de gener de 2016, on s'estableix que existeix 
crèdit suficient a l'aplicació pressupostària per fer front a la despesa; 

 
Aquesta regidoria proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents ACORDS:  

 
Primer.- Aprovar la despesa de 3.575,00 € corresponent a l'aportació de l'exercici 
2016 per formar part del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els 
ajuntaments de la comarca adherits a Jove Baix Penedès. 

 
Segon.-  Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida 15.08.3341.46500 del 
pressupost de la Corporació. 
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Tercer.-  Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i comunica-ho 
Departament d'Intervenció.  
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de gener de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
23.- PRECS I PREGUNTES 

  
El Sr. alcalde dóna pas a les intervencions dels regidors, les quals queden reflectides 
en la gravació d’àudio corresponent. 
  
  
   

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.  

   

EL SECRETARI - INTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


