
 
 

 
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: ajuntament@arbocenc.cat 
 

 
 

 

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

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 

número 20160002 2016002 

caràcter extraordinari extraordinari 

data 22 de febrer de 2016 25 de febrer de 2016 

horari de les 19:00 a les 19:38 hores  de les 19:10 a les 19:55 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 X 
Alfons Ribas Pérez PSC  X X 
Montserrat Pérez Gallego PSC  X X 
Gabriel Curieses Esteban PSC  X X 
Sonia Magrané Rus PSC  -- X 
Didac Bassa Romero PSC  -- 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 
  
 
Excusen la seva assitència a la C.I.  
  
Sonia Magrané Rus 
Didac Bassa Romero             
 
 
Secretària-interventora actal de la C.I.  
 
Sra. Imma Forna Gabarró 
 
 
Secretari-interventor del ple  
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: RATIFICACIÓ ACORD DE JGL DE DATA 
28/01/2016 REFERENT A LA NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT DE 
LA CORPORACIÓ A LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDARIA 
OBLIGATÒRIA 

 2.- EXP.NÚM. 20160169: EXP. NÚM. 20160169. RATIFICACIÓ DE L’ACORD 
DE JUNTA DE GOVERL LOCAL DE DATA 11 DE FEBRER DE 2016 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE L’ARBOÇ I 
L’AJUNTAMENT PER L’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
PER A PISTES DE PADEL. 

 3.- EXP.NÚM. 20090627: APROVAR L’EXECUCIÓ DE L’OPCIÓ DE 
COMPRA DELS APARELLS DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA DE LA XARXA 
RESCAT. 

 4.- EXP.NÚM. 20160141: APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT  

 5.- EXP.NÚM. 20160032: CONCERTACIÓ NOVA OPERACIÓ DE PRÉSTEC 
PER SUBSTITUIR A LA FORMALITZADA AMB EL FONS PER AL 
FINANÇAMENT DEL PAGAMENT A PROVEÏDORS I APROVACIÓ DE 
NOVA OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
  

 
1.- EXP.NÚM. 20150463: RATIFICACIÓ ACORD DE JGL DE DATA 

28/01/2016 REFERENT A LA NOMENAMENT D'UN REPRESENTA NT 
DE LA CORPORACIÓ A LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDARI A 
OBLIGATÒRIA  

  
El senyor Alcalde dona lectura a l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària, el dia 28 de gener de 2016, que tot seguit es transcriu literalment, per 
tal de que sigui ratificat per l'òrgan plenari: 
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" Properament s'aprovarà, per part del departament d'Enseyament de la Generalitat de 
Catalunya, el procediment de preinscripció i matricula de l'alumnat als centres del 
servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, pel curs 2016-2017. 

Les comissions de garanties d'admissió, que hauran de constituïr-se abans de l'inici 
del procés de preinscripció, hi formaran part un representant de l'ajuntament. 

Donat que es necessari la designació d'un representant de l'ajuntament de l'Arboçper 
la comissió 31, d'educació secundaria obligatòria. 

Per aquest motiu es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la següent designació de representants de l'Ajuntament de l'Arboç 
als òrgans col·legiats dela Comissió d'educació secundaria obligatòria: 

ENTITAT REPRESENTAT MUNICIPAL  

COMISSIÓ 31 D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Titular:Sra. Sonia MagranéRus 
Suplent:Sra. Montserrat Pérez Gallego 

 
Segon.-  Comunicar aquets nomenaments a l'entitat afectada. 
 
Tercer.-  Donar compte al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri per la 
seva ratificació." 
   
Resultat de la votació 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 22 de febrer 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: no 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
2.- EXP.NÚM. 20160169: EXP. NÚM. 20160169. RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD DE JUNTA DE GOVERL LOCAL DE DATA 11 DE FEBR ER 
DE 2016 D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE  
L’ARBOÇ I L’AJUNTAMENT PER L’ÚS DE LES INSTAL.LACIO NS 
ESPORTIVES PER A PISTES DE PADEL.  
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El senyor secretari dóna lectura de l'acord aprovat per Junta de GovernLocal de data 
11 de febrer de 2016, per tal de ser ratificat pel ple, que transcrit literalment diu: 

 
""EXP. NÚM. 20160169. APROVAR EL CONVENI ENTRE D'INSTITUT DE L'ARBOÇ I 
L'AJUNTAMENT PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A PISTES 
DE PADEL. 

L'Ajuntament de l'Arboç està interessat en realitzar unes activitats esportives, dintre del 
projecte de servei comunitari impulsat per l'Institiut d'Educació Secundària de l'Arboç, 
amb l'objectiu principal de respondre a les necessitats socials del municipi. 

Atès que l'Institut  disposa d'unes pistes esportives adients per a la realització de 
l'activitat esportiva com és la iniciació de Pàdel per a nens. 

Vist l'informe d'Intervenció de data 10 de febrer de 2016, on s'estableix que hi ha crèdit 
disponible per fer front amb aquesta la despesa. 

Vist l'art. 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, el qual disposa que 
les administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis i contractes 
amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a 
l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per 
objecte satisfer d'interès públic que tenen encomanat. 

Es per tot això, que proposo la Junta de Govern Local l'adopció dels següents  

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni, que es transcriu en l'annex adjunt a aquesta proposta, 
entre l'Ajuntament de l'Arboç i l'Institut d'Educació Secundària de l'Arboç per l'ús de les 
instal·lacions esportives per a pistes de Pàdel, per realitzar l'activitat d'iniciació de 
Pàdel per a nens, durant el curs escolar 2015-2016. 

Segon.-  Comprometre's a la compensació econòmica per valor de 877,00€ 
aproximadament, corresponent a l'import del cost de la pintura de les pistes per al joc 
de Pàdel. 

Tercer.-  Facultar al senyor alcalde per la signatura de l'esmentat conveni i demés 
documents oportuns per a l'efectivitat del present acord i ratificar en el proper Ple que 
es celebri. 

Quart.-  Notificar aquest acord a l'Institut de l'Arboç I comunicar-lo al Departament 
d'intervenció. 
 
ANNEX 

""Conveni entre l'Institut de l'Arboç i l'Ajuntamen t de l'Arboç per a l'ús de les 
instal·lacions esportives per a Pistes de Pàdel  
 
L'Arboç, a 18 de febrer de 2016  
 
Reunits:  
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D'una banda el senyor Joan Sans i Freixas Alcalde - President, representant legal de 
l'Ajuntament de l'Arboç, domiciliat al carrer Major, núm. 26 de l'Arboç, i en virtut de 
nomenament atorgat per sessió plenària de data 10 de juny de 2015. Assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. Alexandre Pallarès i Cervilla. 

I de l'altra el Sr. Guillem Gracià Mur, director de l'Institut de l'Arboç, amb NIF 
40912994L, domicili carrer Pompeu Fabra, s/n, i d'acord amb les facultats atorgades 
per l'article 54.3 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius. 

 
Exposen:  

 
El Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, preveu que el 
Departament d'Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promoguin l'ús 
social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l'horari 
escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la 
realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter 
social i que no suposin l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals o de 
qualsevol altra mena. 

El Departament d'Ensenyament és titular del centre educatiu lnstitut de l'Arboç, 
domiciliat al carrer Pompeu Fabra s/n (l'Arboç 43720), el qual disposa d'unes 
instal·lacions esportives. 

L'Ajuntament de l'Arboç, mitjançant el seu Alcalde, ha sol·licitat autorització per 
utilitzarles instal·lacions esportives de l'Institut d'Educació Secundària de l'Arboç. 

Per tot això, ambdues parts, amb l'objectiu principal de respondre a les necessitats 
socials del municipi, tot mirant d'ajudar els sectors de la joventut i l'esport, consideren 
adient i oportú la formalització d'aquest conveni mitjançant l'adopció de les següents 
 

Clàusules 
 
 
Primera: Objecte 

Que l'objecte d'aquest conveni és regular la utilització, per part de l'Ajuntament de 
l'Arboç, de determinats espais de les instal·lacions de l'Institut de l'Arboç. 
Concretament, les pistes esportives. 

Evidentment, aquesta activitat no interferirà, impedirà o dificultarà les activitats 
ordinàries del centre ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva 
programació anual. 

Segona: Règim d'utilització 

1)Tipus d'activitat: 

Realització d'un curs "Iniciació de Pàdel per a nens". 



 
 

 
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: ajuntament@arbocenc.cat 
 

 
 

Aquesta activitat forma part del projecte de servei comunitari impulsat per l'Institut de 
l'Arboç amb la col·laboració de l'ajuntament de l'Arboç. 

2)Horaris: 
 
De 17:30 a 19:30 hores 

Per a l'organització d'aquestes activitats es respectarà en tot moment el calendari 
escolar que publica el Departament d'Ensenyament i les normes d'organització i 
funcionament del centre. 

3)Espais a utilitzar: 

Pistes esportives 

4)Neteja: 
 
En principi, no és necessària. Però si cal, anirà a càrrec de l'Ajuntament de l'Arboç. 

5)Accessos i vigilància:  

L'accés a les instal·lacions aniran a càrrec de l'Ajuntament de l'Arboç; així com la 
vigilància, si es cregués oportú tenir-ne. 

Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica 

Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, i a compte de 
les despeses d'energia que es derivin, l'Ajuntament de l'Arboç es compromet a assumir 
el cost de la pintura de les pistes per al joc del Pàdel, per valor de 877,00 euros 
aproximadament. 
 
Quarta: Compromisos de l'Ajuntament de l'Arboç 

L'Ajuntament de l'Arboçes compromet a fer les actuacions següents: 

a)Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionamenti de 
neteja en què es varen lliurar. 

b)No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser 
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. 

c)Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l'obertura i el tancament de l'activitat, la 
normalitat de l'ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles. 

d)Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del 
personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades mínimes de 
150.000.- € per víctima individual i d'1.200.000.- € per sinistre (imports que el Govern 
pot actualitzar periòdicament). 

e)Abonar l' import dels danys ocasionats per l'ús. 

f)Vetllar perquè l'accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen 
amb l'activitat autoritzada. 
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g)No cedir a tercers per cap concepte l'espai d'ús autoritzat. 

h)Comunicar immediatament a la direcció del centre qualsevol incidència derivada de 
l'ús de les instal·lacions. 

i)Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel centre 
educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni. 

Cinquena: Obligacions del centre 

El centre farà el seguiment de l'aplicació d'aquest conveni. El centre s'obliga a: 

·Garantir que els espais que són objecte d'aquest conveni es trobin en condicions per 
desenvolupar les activitats previstes. 

·Avisar l'entitat, amb un mes d'anticipació, en cas que el centre organitzi una activitat 
que requereixi la utilització de l'espai cedit, dins l'horari assignat en el conveni. 

·Proporcionar els instruments necessaris per a l'obertura i el tancament dels espais a 
utilitzar per l'entitat, en concret al representant designat per aquesta, que serà 
responsable davant el centre de garantir-ne el bon funcionament. 

·Assumir el cost de les xarxes i els suports a les pistes, així com proporcionar el 
material per a l'activitat. 

Sisena: Comissió de seguiment 

Als efectes d'assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió 
de seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el 
conveni. 
 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l'execució 
del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l'any, al 
lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti. 

Setena: Vigència 

Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2015-2016 i següents. 

Vuitena: Causes d'extinció i resolució 

El conveni s'extingeix pel transcurs del seu termini de vigència. 

Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents: 

a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa. 

b) Per revocació de la direcció del centre de l'autorització de l'ús social d'acord amb la 
normativa vigent. 

c) Per l'incompliment de qualsevol de les parts d'alguna de les clàusules del conveni. 

d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes 
en la legislació vigent. 
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Novena: Naturalesa i jurisdicció 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l'empara dels articles 53 i 
54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i de l'article 
66.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprovà la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d'aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment 
establerta en la clàusula sisena. 

En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la 
interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per la Comissió de 
Seguiment. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per 
duplicat exemplar, i a un sol efecte, en ellloc i la data indicats a l'encapçalament. 

 
Director de l'Institut de l'Arboç                   Alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç 

Sr. Guillem Gracià Mur                               Sr. Joan Sans i Freixas"" 

 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 22 de febrer 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: no 
1 G.M. d'ERC: no 
 
 
 
 
3.- EXP.NÚM. 20090627: APROVAR L’EXECUCIÓ DE L’OPCIÓ DE  

COMPRA DELS APARELLS DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA DE LA XARXA 
RESCAT. 

  
Atès que en data27 d'octubre de 2009 es va signar Conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de l'Arboç per a 
l'adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de 
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Catalunya.Aquesta xarxa aplega els cossos de seguretat i els gestors 
d'infraestructures de Catalunya, amb el propòsit de millorar el rendiment, l'eficàcia i 
l'operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit. 
 
Atès que en data 5 de febrer de 2010 es van signar tres contractes d'arrendament amb 
la financera Santander de Renting,SA, amb la relació d'equips de transmissió i serveis 
previstos per aquesta prestació d'acord amb l'annex adjunt a la proposta. 
 
Atès que en data 9 d'abril de 2016 finalitza l'arrendament financer dels equips de 
transmissió actuals de la policia local, i donat que l'import que resta pendent perquè 
passi a ser propietat de l'ajuntament es el següent: 
 
Opcions de compra del contracte d'arrentament de terminals Tetra XARXA RESCAT: 
 
Contracte 854427/00001 
Import opció de compra: 105,47 € + IVA 
 
Contracte 854422/00001 
Import opció de compra: 54,41 € + IVA 
 
Contracte 854420/00001 
Import opció de compra: 34,20 € + IVA 
 
Vist l'art. 9 del TRLCSP (Rdleg 3/2011), els contractes de subministrament, els que 
tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer, o l'arrendament, amb opció de 
compra o sense, de productes o béns mobles. 
 
Vist l'informe favorable emès pel Cap de la Policia Local de data 15 de febrer de 2016. 
 
Vist l'informe d'intervenció de data 15 de febrer de 2016. 
 
Per tot l'anterior, es proposa al Ple de l'Ajuntament els següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Ejecutar l'opció de compra dels aparells de radiocomunicacions 
d'emergències i seguretat de Catalunya de la xarxa RESCAT  
 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 194,08€ sense IVA i 234,84€ IVA inclòs. 
amb càrrec a la partida 16.01.1320.20300 del vigent pressupost. 
 
Tercer.-  Notificar el seguent acord a la financera Santander de Renting,SA, 
comunicar-ho al Departament d'Intervenció i a la Policia Local. 
   
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 22 de febrer 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 
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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: no 
1 G.M. d'ERC: no 
 
 
 
 
4.- EXP.NÚM. 20160141: APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT  

  
L'Ajuntament de l'Arboç va aprovar un conveni de cooperació interadministrativa, entre 
el ConsellComarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de l'Arboç per a la prestació, el 
finançament i la coordinacióamb "Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat 
Pública" de les actuacions d'atenció primària al'àmbit competencial respectiu, el qual 
tenia una vigència des de l'1 de gener de 2012 fins a 31 de desembre de 2015.  

L'Ajuntament de l'Arboç, juntament amb la resta de municipis de la comarca, té en 
vigor un conveni per a l'encàrrec de gestió del manteniment de l'àrea recreativa 
forestal del Montmell amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, sent d'aprovació 
anual l'aportació ordinària de cada municipi. 

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa, entre el ConsellComarcal del 
Baix Penedès i l'Ajuntament de l'Arboç per a la prestació, el finançament i la 
coordinacióamb "Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública" de les 
actuacions d'atenció primària al'àmbit competencial respectiu es liquida trimestralment, 
i el conveni per a l'encàrrec de gestió del manteniment de l'àrea recreativa forestal del 
Montmell amb el Consell Comarcal del Baix Penedès es liquida anualment, i la 
comunicació de les esmentades liquidacions anteriorment es realitzava mitjançant 
EACAT.  
 
Recentment, han estat reclamades per part del Consell Comarcal del Baix Penedès les 
següents liquidacions: 

- AFR Montmell - Aportació exercici 2013...................................................... 
335,00€ 
- AFR Montmell - Aportació exercici 2014...................................................... 
335,00€ 
- Conveni Serveis Socials - 1 Trimestre 2014................................................. 
5.348,76€ 
- Conveni Serveis Socials - 4 Trimestre 2014................................................. 
5.030,22€ 
 
Un cop revisada la comptabilitat municipal s'ha constatat que per un error 
material de l'Administració, no es van comptabilitzar les esmentades 
liquidacions ja que es desconeixia la seva existència, fet que suposa l'obligació 
de reconèixer-les mitjançant expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
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- Vist l'informe del Secretari-Interventor, de data 4 de febrer de 2016 i els articles 
49 i 52.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'art. 47.2.l de la LBRL i 
4.1.l de la Llei 3/2007 del contractes del Sector Públic. 

- Proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords: 

- Primer.-  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 
11.048,98€ segons el detall: 

Reconeixement extrajudicial de crèdit  
Proveïdor  Concepte  Import  
CONSELL COMARCAL BAIX 
PENEDÈS 

AFR Montmell - Aportació exercici 
2013 335,00 

CONSELL COMARCAL BAIX 
PENEDÈS 

AFR Montmell - Aportació exercici 
2014 335,00 

CONSELL COMARCAL BAIX 
PENEDÈS 

Conveni Serveis Socials - 1 Trimestre 
2014 5.348,76 

CONSELL COMARCAL BAIX 
PENEDÈS 

Conveni Serveis Socials - 4 Trimestre 
2014 5.030,22 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció als efectes 
escaients. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 22 de febrer 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: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
5.- EXP.NÚM. 20160032: CONCERTACIÓ NOVA OPERACIÓ DE PRÉ STEC 

PER SUBSTITUIR A LA FORMALITZADA AMB EL FONS PER AL 
FINANÇAMENT DEL PAGAMENT A PROVEÏDORS I APROVACIÓ D E 
NOVA OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT  

  
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, 
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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 de formalització de l'operació i aconseguir un estalvi 
financer gràcies a unes millors condicions financeres. 
 
L'operació financera que es projecta contempla les següents condicions: 
 
La Caixa: 
 
·Principal.......................................................................... Import pendent d'amortització 
·Venciment.......................................................................................... 30 d'abril de 2022 
·Interès................................................................................ Euribor trimestral + 1,134 % 
·Carència..................................................................................................................... No 
·Liquidacions..................................................................................................... Mensuals 
·Comissió d'obertura............................................................................................. 0,00 % 
·Comissió d'amortització anticipada..................................................................... 0,00 % 
·Intervenció............................................................................ Sense intervenció notarial 
 
Vist l'informe del Secretari-Interventor, de data 10 de febrer 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: 
 
Primer.-  Concertar una operació de crèdit a llarg termini, amb l'entitat financera Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La Caixa", per l'import pendent d'amortitzar, 
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 al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda, d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals. 
 
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 22 de febrer 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 
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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: abtenció 
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.  

  

EL SECRETARI - NTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


