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

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 

número 20160003 2016003 

caràcter ordinari ordinari 

data 29 de març de 2016 31 de març de 2016 

horari de les 19:10 a les 20:20 hores  de les 19:15 a les 21:30 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  NO X 
Alfons Ribas Pérez PSC  X X 
Montserrat Pérez Gallego PSC  NO X 
Gabriel Curieses Esteban PSC  X X 
Sonia Magrané Rus PSC  NO X 
Didac Bassa Romero PSC  X X 
Miguel Angel del Rio Martos PSC  NO NO 
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 NO X 
    
  
 
Excusen la seva assitència a la C.I.  
  
Josep Raja Molinari 
Montserrat Pérez Gallego 
Sonia Magrané Rus 
Miguel Angel del Rio Martos 
Carles Ribé Solé 
 
Excusen la seva assitència al ple.  
 
Miguel Angel del Rio Martos 
 
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. 66/16. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI 1/16 DE DATA 
28 DE GENER DE 2016 

2.- EXP. NÚM. 175/16. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 2/16 
DE DATA 25 DE FEBRER DE 2016 

3.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE 
S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2016 

4.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS 
ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2016 

5.- EXP.NÚM. 20160271: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER A LA INSTAL.LACIÓ DE 
DESFIBRIIL.LADORS A L'ARBOÇ 

6.- EXP.NÚM. 20160272: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER FER UN MANTENIMENT 
DELS PARCS I JARDINS, EN QUÈ NO SIGUI NECESSÀRIA LA UTILITZACIÓ 
D'HERBICIDES TÒXICS COM EL GLIFOSFAT 

7.- EXP.NÚM. 20160275: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ 
DE LA REFORMA DE LA LLEI CATALANA DE L’EXERCICI DE LES 
PROFESSIONS DE L’ESPORT 

8.- EXP.NÚM. 20160276: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER A DESTINAR EL 25% DE 
L’IMPORT RECAPTAT A TRAVÉS DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, A ALLÒ QUE DECIDEIXIN ELS 
CIUTADANS/ES 

9.- EXP.NÚM. 20160277: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER UNS PARCS INFANTILS 
ACCESSIBLES 

10.- EXP.NÚM. 20160278: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ 
DE LA CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS  

11.- EXP.NÚM. 20160279: APROVACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT, DEL 
PREACORD SUBSCRIT PEL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA  

12.- EXP.NÚM. 20160280: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC DE L’ARBOÇ DE SUPORT 
ALS TREBALLADORS/ES PROCESSATS I PER LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 
315.3 DEL CODI PENAL 

13.- EXP.NÚM. 20160281: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP - L’ARBOÇ PARTICIPA EN 
FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT, EN DEFENSA D’UN MODEL 
MÉS EFICIENT I LA REOBERTURA DELS CAP 
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14.- EXP.NÚM. 20160282: MOCIÓ DE LA CUP - L’ARBOÇ PARTICIPA PER 
DECLARAR PERSONES NON GRATES A FELIP VI I A TOTS ELS MEMBRES 
DE LA CASA REIAL ESPANYOLA 

15.- EXP.NÚM. 20160197: DONAR COMPTE DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA 
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019 

16.- EXP.NÚM. 20160032: MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I APROVACIÓ DE 
L'OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT FORMALITZADA AMB L'ENTITAT 
CAIXABANK PER A LA CANCEL.LACIÓ DEL PRÉSTEC “FONS DE 
FINANÇAMENT DE PAGAMENT A PROVEÏDORS" 

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

18.- EXP.NÚM. 20160257: APROVACIÓ CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE 
CCBP I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL ADMINISTRATIU PER AL PROCESSAMENT DE DADES DE LES 
SOL·LICITUDS DE BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR. 

19.- EXP.NÚM. 20150847: APROVACIÓ DEL CONVENI COMPLEMENTARI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ EN RELACIÓ 
AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

20.- EXP.NÚM. 20160247: MODIFICACIÓ DE LES BASES D'AJUTS SOCIALS 
D'URGÈNCIA PER INCLOURE AQUELLES AJUDES RELATIVES AL 
TRANSPORT ADAPTAT 

21.- EXP.NÚM. 20160248: APROVACIÓ INICIAL DE L'ALTERACIÓ DE LA 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE DOS VEHICLES MUNICIPALS. 

22.- EXP.NÚM. 20160033: DEROGACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT DEL 
CEMENTIRI I APROVACIÓ INICIAL D'UN DE NOU 

23.- EXP.NÚM. 20160250: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 8 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL RESPECTE LA 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, REFERENT ALS "TALLERS DEL 
SECTOR SANTA LLÚCIA" 

24.- PRECS I PREGUNTES 

  

 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP. NÚM. 66/16. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINA RI 1/16 DE 

DATA 28 DE GENER DE 2016  

  
Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. Alcalde 
pregunta si hi ha algun membre del Ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 
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No prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 
  
  
 
 
2.- EXP. NÚM. 175/16. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRA ORDINARI 2/16 

DE DATA 25 DE FEBRER DE 2016  

  
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 prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 
  
  
  
 
3.- DONAR COMPTE DE LES ACT ES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE 

S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRE R DE 2016 

  
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. 
  
 
 
 
4.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA DICTATS 

ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2016  

  
  
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. 
 
Els membres del ple es donen per assabentats. 
  
  
  
 
5.- EXP.NÚM. 20160271: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER A LA IN STAL.LACIÓ DE 

DESFIBRIIL.LADORS A L'ARBOÇ  

  
Atès que des del passat 25 de febrer de 2015, la piscina municipal de l'Arboç compta amb un 
desfibril·lador, fet que des d'Esquerra Republicana es valora molt positivament. 

Atès que ERC L'Arboç considera imprescindible que l'ajuntament vetlli pel benestar i la salut 
dels arbocencs i arbocenques. 

Atès que el CAP de L'Arboç segueix, malauradament, tancat en horari nocturn, fet que pot 
alentir la resposta davant una urgència sanitària. 

Atès que la creació d'una xarxa de desfibril·ladors al municipi, tant a les instal·lacions esportives 
com als llocs més concorreguts de la vila, donat que les aturades cardiorespiratòries es poden 
produir en qualsevol lloc, i l'ús d'aquests aparells en una actuació ràpida poden prevenir la mort 
sobtada.  
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Per tots els motius exposats, el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Arboç proposa al Ple 
l'adopció dels següents 

ACORDS:  
 
1. L'ajuntament instal·larà desfibriladors al vehicle de la Policia Local 

2. Aprovar un estudi, en quina redacció hi partici un representant de cadascun dels els grups 
municipals. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
6.- EXP.NÚM. 20160272: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER FER UN MANTENIMENT 

DELS PARCS I JARDINS, EN QUÈ NO SIGUI NECESSÀRIA LA  UTILITZACIÓ 
D'HERBICIDES TÒXICS COM EL GLIFOSFAT  

  
El Grup Municipal d'Esquerra Republicana trasllada al Ple de l'Ajuntament de L'Arboç la 
campanya de "Som lo que sembrem" d'alerta del risc d'ús de l'herbicida Glifosat i les 
conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient. 

El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d'aliments. Per exemple, als EUA, al 
Brasil i a l'Argentina s'utilitza massivament en cultius transgènics de soja resistent al Glifosat de 
la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són exportats a Europa, també a 
Catalunya, per fer pinsos per a l'alimentació de bestiar. 

El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s'utilitza també en agricultura convencional 
com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la 
venda al públic per a ús particular. 

El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del "Ministerio de Agricultura". 

Recentment hi ha evidències provades científicament d'alteracions greus de la salut en la 
població exposada a l'herbicida Glifosat, d'alteracions dels ecosistemes i de contaminació 
ambiental d'aigua, sòl i aire. 

Davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el principi de precaució 
per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més sensibles (nens petits i 
dones embarassades). 

Tot i la legalitat de l'ús del Glifosat, per davant de tot l'Ajuntament té la responsabilitat i 
compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures 
preventives. 
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Per tots els motius exposats, el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Arboç proposa al Ple 
l'adopció dels següents 

ACORDS:  
 
Primer.- L'Ajuntament de L'Arboç retirarà de manera preventiva i immediata el Glifosat com a 
herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició, i substituirà 
aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible 
amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. 

Segon.- L'Ajuntament de L'Arboç substituirà l'aplicació del Glifosat en àrees no freqüentades 
per la població en el termini d'un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques 
alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. 

Tercer.- L'Ajuntament de L'Arboç continuarà explorant alternatives per minimitzar l'impacte 
sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l'objectiu de substituir 
els plaguicides de síntesi que s'utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica 
respectuoses amb el medi. 

Quart.- L'ajuntament de L'Arboç exigirà al Ministeri espanyol de Fomento i als gestors 
ferroviaris (RENFE, AVE i ADIF) que no emprin aquests plaguicides de síntesi, en especial el 
glifosfat, al terme municipal de L'Arboç.  

Cinquè.- L'Ajuntament de L'Arboç traslladarà els presents acords al Ministeri espanyol de 
Fomento, a "Som lo que sembrem", al GEVEN (Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès) i 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, 
l'ajuntament de L'Arboç farà difusió d'aquests acords a través de la web municipal i de Ràdio 
L'Arboç. 
 
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, els grups polítics municipals 
s'abtenen en el dictament. 

Sotmesa la moció a votació del ple, s'acorda deixar-ho sobre la taula per a aprovar-ho més 
endavant. 

 
 
 
7.- EXP.NÚM. 20160275: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ 

DE LA REFORMA DE LA LLEI CATALANA DE L’EXERCICI DE LES 
PROFESSIONS DE L’ESPORT  

  
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha suspès provisionalment l'aplicació d'alguns articles de la Llei 7/2015, de 
14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. 

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'esport i va plantejar la 
reforma de la Llei de l'exercici de les professions de l'esport per donar resposta a les 
necessitats que havien sorgit amb el pas del temps en l'aplicació de l'anterior normativa, les 
quals havien estat reivindicades per les diferents associacions, clubs, federacions esportives i 
consells esportius. 

La Generalitat va fer arribar al Govern espanyol la motivació de la modificació en el marc de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat i es va deixar clara la voluntat de que es pogués inscriure 
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al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) qualsevol professional 
de qualsevol territori de l'Estat, de manera que no es discriminava a ningú. 

De la mateixa manera si es va fer explícita la potestat de signar acords entre el ROPEC i altres 
registres europeus era per facilitar també als professionals no espanyols que poguessin exercir 
a Catalunya. Per això, les motivacions del recurs restarien sense contingut objectiu. 

El Govern espanyol ha fet de la interposició sistemàtica de recursos d'inconstitucionalitat contra 
les iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya un modus operandi, atacant i vulnerant 
les competències i autogovern propis de Catalunya, davant el qual no podem restar 
impassibles. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Reivindicar la competència exclusiva en matèria de l'esport recollida a l'article 134 de 
l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat de Catalunya, i que entre altres atribucions incorpora: 

· El foment, la divulgació, la planificació, la coordinació, l'execució, l'assessorament, la 
implantació i la projecció de la pràctica de l'activitat física i de l'esport arreu de Catalunya, a tots 
els nivells socials. 

· La regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l'alt rendiment 
esportiu. 
 
· L'establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats 
catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l'esport i de l'activitat física en l'àmbit de 
Catalunya, i la declaració d'utilitat pública de les entitats esportives. 

· La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que 
promouen i organitzen la pràctica esportiva. 

· El registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l'activitat física i 
esportiva amb seu social a Catalunya. 

2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del 
Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el que afecta a la 
Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de 
l'esport. 
 
3.- Donar suport al Govern i al Parlament de Catalunya en totes les accions que dugui a terme 
per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici 
de les professions de l'esport. 

4.- Donar suport a les Federacions, Clubs i Consells esportius en totes les accions que duguin 
a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de 
l'exercici de les professions de l'esport. 

5.- Donar suport als tècnics federatius que amb aquesta suspensió es trobaran novament 
sense la protecció jurídica necessària per poder exercir la seva professió. 

6.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la 
Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de 
l'esport. 
 
7.- Donar coneixement d'aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Govern espanyol i a les entitats, clubs i professionals de l'esport del municipi. 
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Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: a favor 

G.M. de la CUP: abstenció 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 

 

8.- EXP.NÚM. 20160276: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER A DEST INAR EL 25% DE 
L’IMPORT RECA PTAT A TRAVÉS DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, A ALLÒ QUE DECIDEIXIN EL S 
CIUTADANS/ES  

  
Atès que recau en l'administració local la potestat sancionadora i recaptadora, la qual ha de 
perseguir sempre l'interès públic.  

Atès que el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de L'Arboç per a l'exercici 2016 preveu una 
partida de 449.762,96 euros en concepte de multes per infraccions de l'ordenança de 
circulació.  
 
Atès que aquesta partida representa un ingrés diari per a l'Ajuntament de L'Arboç de 1.232,22 
euros.  
 
Atès que aquests ingressos representen una important font de finançament per a l'Ajuntament.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergènicia i Unió presenta al Ple l'adopció 
dels següents  

ACORDS  
 
1.- Destinar el 25% de l'import pressupostat a la partida 39120, altres ingressos, multes per 
infraccions de l'ordenança de circulació, el qual ascendeix a 112.440,74 euros, a allò que es 
decideixi per la ciutadania, a través d'un procés de participació ciutadana.  

2.- Donar trasllat a les entitats socials del municipi.  

  
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

 
G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: a favor 
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G.M. de la CUP: abstenció 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s'acorda deixar-ho sobre la taula per a aprovar-ho més 
endavant. 

 

 
9.- EXP.NÚM. 20160277: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER UNS PA RCS INFANTILS 

ACCESSIBLES  

  
Atès que en la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que fou adoptada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides, es va fer constar que "l'infant ha de gaudir 
plenament de llocs i recreacions, els quals han d'estar orientats vers els objectius perseguits 
per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran en promoure el gaudi d'aquest 
dret". 
 
Atès que els infants necessiten d'espais de jocs on poder compartir el seu temps sense que 
importin quines són les seves capacitats i on aprenguin a viure en igualtat, sense que les 
diferències siguin un obstacle. 
 
Atès que els parcs infantils accessibles no només són importants en la qualitat de vida dels 
infants amb discapacitat sinó que també ho són pels seus pares i famílies ja que existeix una 
gran necessitat de poder disposar d'espais inclusius on poder realitzar activitats de lleure i 
d'esbarjo.  
 
Atès que l'accessibilitat als parcs infantils continua essent un repte pendent per la inclusió dels 
infants, pares i familiars, amb o sense discapacitat, en un mateix espai de jocs. 
 
Atès que l'objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats sinó que el que cal fer és que els 
espais de lleure que ja existeixen al nostre municipi de forma natural i no publicitada incloguin 
jocs que puguin ser utilitzats per tots els nens/es. 
 
Atès que el parc infantil ha de ser un espai inclusiu on els infants es diverteixin junts, coneixent 
les diferències. Cal crear espais solidaris on es fomentin els valors com l'amistat i la 
companyonia. 
 
Atès que el fet de fer accessibles els parcs infantils és un element important si volem que el 
nostre municipi faci compliment dels criteris d'accessibilitat universal. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Adaptar progressivament un dels parcs infantils del municipi, als criteris d'accessibilitat 
universal per tal que en el termini d'un any hi hagi un parc infantil accessible. 
 
2.- Donar trasllat a les entitats socials i a les AMPES del municipi.  
  
  
  
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: a favor 

G.M. de la CUP: abstenció 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 

 
10.- EXP.NÚM. 20160278: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA SU SPENSIÓ 

DE LA CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS  

  
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha suspès provisionalment la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat 
de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu. 
 
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d'inconstitucionalitat contra les 
iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya -Llei catalana d'horaris comercials, Decret 
Llei contra la pobresa energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, 
Llei catalana de professions de l'esport, etc.- un modus operandi contra les nostres 
competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles.  
 
La Conselleria d'Afers Exteriors té, entre molts d'altres objectius, vetllar per la bona salut de les 
transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les 
exportacions en un 6,1% respecte l'any anterior, situant-se en un rècord històric que representa 
el 25,5% del total estatal de vendes a l'exterior.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Reivindicar el dret recollit a l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar 
política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans. 
 
2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del 
Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que 
afecta la Conselleria d'Afers Exteriors. 
 
3.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir 
intacta la conselleria d'Afers Exteriors i totes les seves funcions.  
 
4.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la 
Conselleria d'Afers Exteriors. 
 
5.- Donar coneixement d'aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya i al Govern espanyol. 
   
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
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G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: a favor 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
11.- EXP.NÚM. 20160279: APROVACIÓ PER PART DE L'AJUNTAME NT, DEL 

PREACORD SUBSCRIT PEL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA  

  
Dimarts passat 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a 
un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots els migrants -
incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la 
Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn un nombre 
equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 

Els membres d'aquesta corporació considerem que, de confirmar aquest pacte, la Unió 
Europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil. I que 
estaríem assistint a més al procés de deconstrucció de la Unió Europea. Els membres de la 
Corporació no reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord d'interessos 
amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de canvi, 
perquè el considerem inadmissible. 

Des de l'ajuntament considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, 
davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord 
immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar-se els termes als quals hem tingut accés a 
través de les informacions recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret 
d'asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans. 

 

Aquest ajuntament mostra la seva adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, 
Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en la 
denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió Europea i Turquia per a 
devolucions massives, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones 
refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb 
respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea. 

És per tot això que aquest ajuntament ACORDA: 

1.- Mostrar el seu rebuig a l'acord assolit entre les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió 
Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia de tots els migrants -incloses les 
persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat, que arribin a la Unió 
Europea. 
 
2.- Exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar una resposta humanitària urgent 
davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret 
internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta el Govern de la Unió Europea i als 
Estats membres a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no 
respecti el dret internacional d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la 
Unió Europea. 

3.- Sumar-se al Manifest  "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats 
i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què 
ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil 
d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 
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4.- Comunicar a les diverses institucions afectades. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
per tots els grups municipals assistents. 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
12.- EXP.NÚM. 20160280: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC DE L’ARBOÇ DE S UPORT 

ALS TREBALLADORS/ES PROCESSATS I PER LA DEROGACIÓ D E 
L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL  

  
Atès que amb l'arribada del PP al Govern de l'Estat s'inicià un procés constant i sistemàtic del 
desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d'aquelles que afecten a la 
manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del Govern de l'Estat.  

La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i va 
devaluar altres drets dels treballadors/es. A més, s'han aprovat altres mesures que ataquen 
directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i 
l'article 315.3 del Codi Penal. 

Els darrers anys les sancions per l'exercici del dret de manifestació s'han vist incrementades, hi 
ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i s'ha desenvolupat la 
reforma per l'enduriment dels delictes contra l'ordre públic.  

Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l'Estat presenten notes 
com la consideració de totes les actuacions com "preconcertades", element essencial per a que 
sigui d'aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en l'article 315.3 del Codi Penal, 
sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara que la majoria dels casos els fets no 
puguin ser entesos com a violents o coactius i, en conseqüència, com un risc per a la integritat 
de les persones o dels béns o instal·lacions on es desenvolupen.  

A través d'aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d'exercir el seu dret a 
la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret fonamental, sent la 
màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s'ha pogut resoldre per la via del 
diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni Estat social. 

Els casos d'Airbús, Acelor o Baleares, entre d'altres, són clamorosos. Prop de 300 sindicalistes 
es troben amenaçats de penes de pressó per exercir el seu dret a vaga en defensa dels 
treballadors i treballadores. 

Aquestes actuacions no s'ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema constitucional 
ni a les obligacions de l'Estat com a signant dels acords de l'Organització Internacional del 
Treball.  
 
Per tot això sol·licitem al ple l'adopció dels següents 

ACORDS 
 
PRIMER. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat 
processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i 
participació de vagues. 
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SEGON. 
 
1.Comunicar al Govern de l'Estat l'oposició a l'enduriment del Codi Penal i a la qualificació com 
a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els cossos policials i els jutges els 
mecanismes suficients per lluitar contra les actituds violentes. 

2.Demanar al Govern de l'Estat que garanteixi l'exercici del dret a la vaga dels i de les 
treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut i assegurant als 
treballadors d'aquest instrument per la defensa dels seus interessos. 

3.Demanar al nou Govern de l'Estat mantenir la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. 

TERCER. Comunicar aquest acord al President del Govern de l'Estat, al President de la 
Camara del Congres, al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament del Catalunya i a la "Comissió 
Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a Espanya".  

  
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
per tots els grups municipals assistents. 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 
 

13.- EXP.NÚM. 20160281: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP -  L’ARBOÇ PARTICIPA 
EN FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT, EN DEFE NSA D’UN 
MODEL MÉS EFICIENT I LA REOBERTURA DELS CAP  

  
Al mes de Gener passat es va instaurar definitivament el nou model de distribució del Sistema 
d'Emergències Mèdiques a la nostra comarca, un nou model que es va començar a 
implementar el Novembre de 2015 a Lleida i que ha finalitzat aquest Gener passat a tot el 
territori català. L'aplicació d'aquest model ha suposat el concurs públic més gran de la 
legislatura, amb un cost de 214 milions d'euros a l'any durant sis anys, prorrogable fins als deu. 

A afectes pràctics, busca copiar el model que funciona a Barcelona. A més, aquest model s'ha 
implementat sense consultar ni tenir en comptes les opinions dels diferents territoris i 
treballadors i treballadores del SEM que mantenen opinions força oposades al canvi i que 
defensen el model multi-disciplinar que hi ha hagut fins ara.  

Entenem i creiem que no es pot implementar el nou model de distribució del SEM pels 
següents motius: 

-Les comarques i zones rurals no disposen dels mateixos recursos hospitalaris i extra-
hospitalaris que la ciutat de Barcelona. 

-No té en compte les singularitats i peculiaritats de les diferents comarques on els temps de 
desplaçament són molt superiors que en espais urbans i per tant el temps d'actuació i trasllat 
són molt més llargs. 
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-En situacions de trasllat d'un pacient crític a un hospital de tercer nivell, les comarques es 
queden sense recursos propis i aquests recursos han de venir de les comarques veïnes 
(augmentant encara més els temps d'actuació).  

-Es suprimeixen els equips multi-disciplinars, ambulàncies de Suport Vital Avançat (SVA)que 
han funcionat fins ara, i que són garantia de bona actuació en serveis extra-hospitalaris. Tot i 
que la presència de Vehicles d'Intervenció Ràpida (VIR) en certes zones són un bon 
complement assistencial, aquestes no poden substituir a les unitats de SVA amb equip 
complet. 
 
-La divisió dels equips multi-disciplinar en vechicles d'intervenció ràpida comporta 
confusionisme assistencial així com l'assumpció de rols no propis de les diferents professionals, 
propiciant així errors potencials. Els diferents col·lectius (tècnics, infermeria i medicina) no han 
rebut formació específica de les noves tasques a desenvolupar. Aquest punt es veu agreujat en 
el col·lectiu d'infermeria amb el Real Decret954/2015. 

-En resum doncs, aquest nou model afecta negativament al conjunt de la població del principat 
ja que es poden trobar que els temps d'assistència augmenten, els territoris poden quedar 
àmpliament desatesos per un espai gran de temps, aboquen als diferents col·lectius a assumir 
tasques no pròpies i no es garanteix una bona assistència al no tenir equip multi-disciplinar. 

Creiem que no cal esperar resultats positius a negatius del nou model quan molts territoris, 
col·lectius, plataformes, sindicats i professionals ja han manifestat la seva opinió en contra. 
Denunciem també, aquesta aplicació d'un model que no compta amb el suport de les persones 
que l'han d'aplicar i que són realment, aquelles que presten l'atenció urgent a la població en 
general. 
 
A tot l'exposat, cal afergir-hi el tancament dels serveis d'urgència nocturns dels Centres 
d'Atenció Primària i que va afectar el nostre municipi, directament, amb el tancament de 
l'atenció nocturna d'urgència que es desenvolupava al CAP de l'Arboç i que donava servei, no 
només a la nostra vila, sinó també a les veïnes. Situació que va rebre un gran rebuig ciutadà 
amb moltes mobilitzacions i ocupació del Centre per part de varis covilatans i covilatanes 
nostres, ja que una de les conseqüències és el fet d'haver de traslladar-se a l'Hospital 
Comarcal de Vendrell per a rebre la pertinent assistència d'urgència, situació no assumible o 
disponible per a tots els col·lectius de persones, majoritàriament la gent gran. 

Per aquests motius, des del GRUP MUNICIPAL de la CUP - L'Arboç Participa, proposem 
l'adopció dels següents acords: 
 
1.Instar als Serveis Territorials de Salut de Tarragona a la reincorporació d'un vehicle de suport 
vital avançat, amb presència de tècnic/a, metge/metgessa i infermer/a per garantir una bona 
qualitat assistencial als ciutadans de la nostra població i, per extensió, a la comarca del Baix 
Penedès. 
 
2.Instar al Departament de Salut a revertir la implantació del nou model del Sistema 
d'Emergències Mèdiques i tornar a l'anterior sistema, el qual mantenia un funcionament 
adequat. 
 
3.Instar als Serveis Territorials de Salut de Tarragona i al Departament de Salut a estudiar la 
reobertura del CAP de l'Arboç per tal de millorar l'assistència d'urgència en el nostre municipi i 
en els veïns i alliberant també, d'aquesta manera, els SEM de serveis a domicili per casos 
d'impossibilitat de trasllat per mitjans propis a l'Hospital Comarcal. 

4.Manifestar el suport als treballadors i treballadores del Sistema d'Emergències Mèdiques de 
la província de Tarragona per valorar el treball que executen. 

5.Transmetre aquesta moció als Alcaldes de les poblacions de la nostra comarca a fi que la 
subscriguin i la recolzin. 
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6.Transmetre aquesta moció a la Direcció Territorial del Departament de Salut de Tarragona, a 
la Conselleria de Salut de la Generalitat, al Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona i 
a la Diputació de Tarragona perquè tinguin present les mancances d'aquest nou model que 
dificulta l'accés a una assistència sanitària apropiada. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: a favor 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
14.- EXP.NÚM. 20160282: MOCIÓ DE LA CUP -  L’ARBOÇ PARTICIPA PER 

DECLARAR PERSONES NON GRATES A FELIP VI I A TOTS EL S MEMBRES 
DE LA CASA REIAL ESPANYOLA  

  
Després de 300 anys d'ocupació dels Països Catalans per part de la corona espanyola, i amb 
la voluntat de retirar el suport moral del nostre municipi a la monarquia i expressar la voluntat 
de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania 
popular i la igualtat entre persones. 
 
Atès que Felip VI, actual rei d'Espanya, no ostenta aquest títol- que pretén el nostre 
vassallatge- com a resultat d'un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de 
l'herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco; 
 
Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, 
responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara els Països Catalans 
no han recuperat; 
 
Atès que, lluny d'encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims 
comesos per la dictadura feixista, el regnat dels seus antecessors s'ha caracteritzat per 
l'absolució política i penal dels criminals franquistes; 
 
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i 
atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional; 
 
Atès que la monarquia espanyola gaudeix de privilegis respecte la resta de les nostres 
conciutadanes i conciutadans i la vinculació amb la corrupció que s'ha anat mostrant 
recentment en els casos del sr. Urdangarín o les mostres de suport dels monarques a un 
implicat en el cas de les targetes Black de Bankia. 
 
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l'Ajuntament de l'Arboç els següents 
compromisos: 
 
1- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola al municipi de l'Arboç. 
 
2- Instar a la resta de municipis de la comarca del Baix Penedès a revocar qualsevol acord de 
ple que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als seus 
membres. 
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3- Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a societat 
democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals 
en drets i deures i sense privilegis. Un Estat Català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. 
 
4- Donar trasllat d'aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a la Casa Reial Espanyola. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: a favor 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: no 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: sí 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
15.- EXP.NÚM. 20160197: DONAR COMPTE DE L'ACORD D'APROVA CIÓ DEL 

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019  

  
La Junta de Govern Local dóna compte de la proposta 20160067 de data 2 de març de 2016 
que tot seguit es transcriu literalment: 
 
"1. ANTECEDENTS 
 
En data 25 de febrer de 2016 s'emet l'informe d'Intervenció relatiu a l'elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute 
públic i la regla de la despesa. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la 
despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
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2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
2.3. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina 
l'obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a 
mig termini en els quals s'enquadrarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Per tant, proposo que s'acordi: 
 
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d'acord amb el següent 
detall: 
 
 LIQUIDACIÓ  PREV 

LIQ 
PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 2.938.359 2.720.145 2.760.947 2.802.361 2.844.397 
Capítol 2 34.170 25.000 25.000 25.000 25.000 
Capítol 3 1.164.035 1.474.229 1.496.342 1.518.787 1.541.569 
Capítol 4 1.470.604 1.018.100 918.100 918.100 918.100 
Capítol 5 -17.448 11.950 12.070 12.190 12.312 
Ingressos 
corrents  

5.589.719 5.249.423 5.212.459 5.276.439 5.341.378 

Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 1.211.765 67.646 375.000 375.000 375.000 
Ingressos de 
capital  

1.211.765 67.646 375.000 375.000 375.000 

Capítol 8 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos 
financers  

13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 

INGRESSOS 
TOTALS  

6.814.584 5.330.169 5.600.559 5.664.539 5.729.478 

      

DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 1.771.015 1.779.870 1.788.770 1.797.713 1.806.702 
Capítol 2 1.998.891 2.002.889 2.006.895 2.010.909 2.014.931 
Capítol 3 53.901 100.240 38.746 33.989 29.386 
Capítol 4 469.973 472.323 448.707 426.271 404.958 
Capítol 5 0 0 0 0 0 
Despeses 
corrents  

4.293.781 4.355.322 4.283.117 4.268.882 4.255.976 

Capítol 6 481.946 194.391 503.976 574.078 665.620 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de 
capital  

481.946 194.391 503.976 574.078 665.620 

Capítol 8 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 
Capítol 9 879.423 565.312 438.071 438.408 396.008 
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Despeses 
financeres  

892.523 578.412 451.171 451.508 409.108 

DESPESES 
TOTALS  

5.668.250 5.128.126 5.238.264 5.294.468 5.330.704 

 
3.2. Trametre, abans del 15 de març,el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 

3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini." 

  
  
 
16.- EXP.NÚM. 20160032: MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I APROVACIÓ DE 

L'OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT FORMALITZADA AMB L'ENTI TAT 
CAIXABANK PER A LA CANCEL.LACIÓ DEL PRÉSTEC “FONS D E 
FINANÇAMENT DE PAGAMENT A PROVEÏDORS"  

  
El Ple de l'Ajuntament de l'Arboç, en sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2016 , 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 prendre, entre d'altres i a reserva de l'aprovació definitiva de 
l'acta, la resolució de la proposta núm. 20160051 Assumpte:  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. 
 
Atès que s'han produït dues modificacions, ja sigui de caràcter tècnic o de nova negociació 
amb l'entitat bancària, una en la part expositiva i l'altre en la part resolutiva, de la resolució 
esmentada anteriorment.   

En aplicació de la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l'exercici de 2016 en l'apartat 3 Règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini 
destinades al refinançament d'operacions de crèdit a llarg termini preexistents estableix que es 
poden concertar operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament (substitució o 
modificació) d'operacions de crèdit a llarg termini preexistents en els termes previstos al Capítol 
VII del Títol I del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l'Ordre 
ECF/138/2007. Tanmateix, en l'apartat 2.1. Règim de comunicació estableix que es poden 
finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l'obligació de comunicació en els 
termes previstos a l'article 4 de l'Ordre ECF/138/2007 quan es donin les condicions següents: 

a)Que la ràtio legal d'estalvi net, prevista a l'article 3.1.a) de l'Ordre ECF/138/2007, calculada a 
partir de la liquidació de l'exercici 2015, tingui signe positiu 

b)Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l'article 3.1.b) de l'Ordre ECF/138/2007, calculada a 
partir de la liquidació de l'exercici de 2015, no sigui superior a un 75%  

L'Ajuntament de l'Arboç compleix les condicions establertes en el paràgraf anterior, amb la qual 
cosa, està subjecte al règim de comunicació de la concertació de crèdit a llarg termini destinada 
a la substitució d'una operació de crèdit a llarg termini preexistent. 

Per tot això, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords: 

Primer.-  Modificar en la part expositiva l'apartat de les condicions financeres de la nova 
operació de préstec, de manera que: 

Allà on deia: 
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"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" 
 
Ha de dir: 

"L'operació financera que es projecta contempla les següents condicions: 

La Caixa: 

·Principal...................................................................................................... 924.678,34€ 
·Venciment...................................................................................... 30 de març de 2022 
·Interès................................................................................................ Euribor + 1,107 % 
·Carència..................................................................................................................... No 
·Liquidacions.................................................................................................. Trimestrals 
·Comissió d'obertura............................................................................................. 0,00 % 
·Comissió d'amortització anticipada..................................................................... 0,00 % 
·Intervenció........................................................................... Sense intervenció notarial" 
 
Segon.-  Modificar l'acord segon de la Proposta núm. 20160051, de manera que: 
 
Allà on deia: 

"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." 

Ha de dir: 

"Comunicar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, sobre 
procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals." 

Tercer.- Aprovació de l'operació de finançament amb les condicions indicades en els apartats 
anteriors, formalitzada amb l'entitat CAIXABANK per a la cancel·lació del préstec del fons de 
finançament de pagaments a proveïdors.  

Quart.-  Notificar el present acord als interessats als efectes escaients. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: 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: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
17.- EXP.NÚM. 20150603: REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCAL S 2016 

  
A instància d'Alcaldia, es proposa dur a terme un expedient de modificació de les Ordenances 
Fiscals de l'exercici 2016, per realitzar la redacció de nous conceptes.  

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 Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist l'informe d'Intervenció de data 4 de març de 2016 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:  

�ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER R ECOLLIDA 
DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS  I PEL SEU TRACTAMENT 
EN PLANTA:  

Allà on deia: 

Article 5. Meritació  

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, en els supòsits d'inici o cessament de l'ús 
del servei, el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig 
de la quota per trimestres naturals.  

Ha de dir: 

Article 5. Meritació  
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2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, en els supòsits d'inici o cessament de l'ús 
del servei per canvi de titular, per alta o baixa d'activitat o per modificació d'epígraf, tindran 
efectes a partir del següent semestre natural.  

Segon.- . Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'acord provisional de 
modificació de l'ordenança fiscal relacionada 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 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. 

Tercer.- 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. 

Quart.-  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. 

Cinquè.-  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. 
  
Resultat de la votació 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: a favor 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: 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 

 

 
18.- EXP.NÚM. 20160257: APROVACIÓ CONVENI INTERADMINISTR ATIU ENTRE 

CCBP I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A LA CONTRACTACI Ó DE 
PERSONAL ADMINISTRATIU PER AL PROCESSAMENT DE DADES  DE LES 
SOL·LICITUDS DE BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT ESCO LAR.  
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El Departament d'Enseyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Penedès tenen vigent un conveni de delegació de competències en matèria d'ensenyament. 

Per aquest motiu, les sol·licituds de beques del servei escolardemenjador i transport han 
d'adreçar-se al Consell Comarcal. 

En data 16 de març de 2016, aquest ens ha demanat la nostra col·laboració en el 
processament de dades referents a les sol·licituds de beques menjador i transport escolar, pel 
curs 2016-2017. 

El motiu d'aquesta petició ve donat per la insuficiència del personal propi del departament 
d'ensenyament del Consell Comarcal per complir amb els terminis de la tramesa de les 
peticions que hagin presentat els usuaris del servei. 

D'aquesta manera, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha demanat als ajuntaments de la 
comarca amb més volum de sol·licituds de beques (L'Arboç, Calafell, Cunit i El Vendrell), la 
seva col·laboració en el processament de les dades. Aquesta col·laboració es tradueix en una 
aportació econòmica, que en el cas de l'Arboç és de 383,34 euros, amb la finalitat de contractar 
dues persones, auxiliars administratius, que facilitin la gestió de les beques.  

El sistema de càlcul de les aportacions es basa en la distribució del cost de la contractació en 
proporció directe al nombre d'alumnes sol·licitants dels serveis, residents en cada municipi, 
d'acord amb les dades del curs anterior. 

Per aquest motiu i per tal de portar a terme aquesta col·laboració, es proposa formalitzar un 
conveni interadministratiu de col·laboració entre administracions públiques amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès. 

Vist l'informe d'intervenció núm. 20160106 de data 14 de març de 2016.  

I en conseqüència, proposo al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents  

ACORDS:  
 
Primer. - Aprovar el "Conveni interadministratiu per a la contractació de personal administratiu 
per al processament de dades de les sol·licituds de beques de menjador i transport escolar del 
curs 2016-17, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments de l'Arboç, 
Calafell, Cunit i el Vendrell" que s'acompanya annex a aquesta proposta d'acord. 

Segon.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

Tercer.-  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. 

Quart.-  Comunicar el present acord al departament d'Intervenció i a les altres unitats de 
l'ajuntament afectades. 

 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: abstenció 
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
19.- EXP.NÚM. 20150847: APROVACIÓ DEL CONVENI COMPLEMENT ARI DE 

COL·LABORACIÓ EN TRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ EN 
RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI.  

  
L'Institut de l'Arboç i l'Escola Familiar Agrària "Camp Joliu" estan desenvolupant projectes de 
serveis comunitaris. 

El Departament d'Enseyament de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició dels 
ajuntaments dels municipis que tinguin centres educatius que realitzin projectes de servei 
comunitari, la possibilitat de formalitzar un conveni de col•laboració. 

Aquest proposta de conveni estableix els termes de la col•laboració entre les dues 
administracions públiques per promoure el desenvolupament de projectes de servei comunitari 
en el municipi de l'Arboç, a partir d'una comissió impulsora, formada per agents de la comunitat 
educativa i presidida per la Directora dels Serveis Territorials o persona en qui delegui, actuant 
com a vicepresident de la mateixa, l'Alcalde o regidor/a en qui delegui. 

Atès que en data 27 de novembre de 2015, ja es va signar el Conveni de col•laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament en relació amb el projecte de servei 
comunitari, per a la realització de serveis comunitaris per part dels alumnes de tercer o quart 
d'ESO de l'IES de l'Arboç, degudament autoritzats pels pares o tutors/es legals; ara es pretén 
complementar aquest primer conveni. 

Vist l'informe d'Intervenció núm. 20160113, de data 21 de març de 2016 en el que s'exposa que 
el conveni objecte d'aprovació no genera cap tipus de despesa per a l'ajuntament. 

En conseqüència, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  

ACORDS:  
 
Primer. - Aprovar el "Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de l'Arboç, en relació amb 
el projecte de serveis comunitaris", el text del qual s'annexa a la present proposta d'acord. 

Segon.-  Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.-  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 de 
la present proposta. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 



 
 

 
 

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

24 

 
 

 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
20.- EXP.NÚM. 20160247: MODIFICACIÓ DE LES BASES D'AJUTS SOCIALS 

D'URGÈNCIA PER INCLOURE AQUELLES AJUDES RELATIVES A L 
TRANSPORT ADAPTAT  

  
D'acord amb l'article 39.1 de la Constitució espanyola "els poders públics asseguraran la 
protecció social, econòmica i jurídica de la família". Això significa que totes les Administracions 
Públiques són responsables, dins de les seves competències, de proporcionar a les famílies 
que ho necessitin, ajuts econòmics o serveis pel compliment de les seves responsabilitats, 
atendre les seves necessitats bàsiques i recolzar-les quan travessin situacions d'especial 
interès. 
 
Seguint aquesta línea, el Ple de la corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012 
va aprovar les bases de la convocatòria per a la concessió de prestacions d'urgència social, 
dins de cada exercici econòmic. 
 
L'adopció d'aquell acord va venir motivada per la situació de crisi econòmica que una part de la 
població d'aquesta vila estava patint, i que en gran mesura s'ha mantingut fins els dies d'avui. 
 
Actualment la situació socioeconòmica delicada continua, en el sentit que un gran nombre de 
famílies de l'Arboç necessiten encara, ajuts socials per atendre urgències puntuals, de caràcter 
bàsic o de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit i l'allotjament. 
 
Aquestes situacions s'agreugen quan un membre de la família, amb discapacitat física o 
psíquica, ha de desplaçar-se amb transport adaptat, per acudir a un centre ocupacional o 
similar. 
 
Les bases esmentades en el paràgraf segon no contemplen la possibilitat de subvencionar una 
sèrie de transports adaptats en que són usuaris unes persones amb disminucions que realitzen 
desplaçaments a centres ocupacionals especials, i dirigits a aquelles famílies amb dificultats 
econòmiques. 
 
El suport a les famílies constitueix un dels eixos fonamentals de la política social d'aquest 
govern, i d'aquesta manera, l'Ajuntamentde l'Arboç vol contribuir al benestar dels vilatans que 
tenen més dificultats econòmiques.  
 
Per aquest motiu, es creu convenient modificar les bases d'ajuts d'urgència social en el sentit 
d'incloure ajuts a les famílies que han de pagar despeses de transport adaptat a centres 
ocupacionals o similars per a persones amb disminució.  
 
Vist l'informe d'Intervenció núm. 20160097 de data 14 de març de 2016. 
 
Tenint en compte que el límit total de les subvencions per a l'exercici 2016 estarà determinat 
pel crèdit de l'aplicació pressupostària 12.04.2310.48000, quin pressupost inicial és de 24.000 
euros. 
 
Vist el que regula l'article 124 del ROAS sobre les bases per a l'atorgament.  
 
És per això que es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de les bases de la convocatòria de subvencions d'ajuts socials 
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urgents, aprovades pel ple de la corporació en sessió ordinària del dia 30 de març de 2012, en 
el sentit d'incloure ajuts en concepte de transport adaptat a centres ocupacionals o similars per 
a persones amb disminució.  
 
(S'annexa la transcripció de la Base modificada). 
 
Segon.-  Publicar el present acord al  BOPT per tal de que en el termini de vint dies hàbils a 
comptar des del següent a la publicació, qualsevol persona interessada pugui consultar 
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que consideri oportunes. La referència 
d'aquest anunci publicat al BOPT es publicarà també al DOGC.  
 
Tercer.-  Advertir que en el supòsit de no presentar-se cap al·legació en el termini establert, la 
present proposta s'entendrà definitivament aprovada sense necessitat d'un nou acord per part 
del Ple de la Corporació. 
 
ANNEX  
" (...) 
 
III·Tipologia dels ajuts d'urgència social 
 
·Atenció a menors en situació de risc. Pagament puntual de serveis i recursos per a l'atenció 
dels menors en els casos en què el progenitor/a compta amb ingressos econòmics insuficients i 
no disposa de suport familiar 
 
·Alimentació. Ajut per a la cobertura de necessitats d'alimentació en situacions conjunturals 
puntuals d'atenció social urgent. Ajut per pagament de bolquers i llet per 
nadons. 
 
·Habitatge. Destinat a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de 
lloguer o hipoteca (únicament la part del préstec que afecta a l'habitatge) sempre que 
no es puguin tramitar al Departament d'Habitatge i hi ha un greu risc de perdre'l. 
 
També s'inclouen les despeses urgents d'estada puntual (pensions, albergs, hostals) adreçada 
a col·lectius vulnerables i que en cas contrari suposi un greu risc d'abandonament o desatenció. 
 
Altres despeses relacionades amb l'adequació de la llar (estufa, matalàs,... mobiliari bàsic) 
 
·Subministraments. Destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d'aigua, llum 
i gas. 
 
·Atenció sanitària. Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment 
coberts pel Sistema de la Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut física 
i/o psíquica que es considerin imprescindibles en el pla de treball o pla de millora i sigui de 
forma puntual. 
 
·Ajuts per inserció social i laboral: pagament puntual d'ajudes per al desplaçament per a facilitar 
l'assistència a activitats formatives per a aquelles persones amb especials dificultats d'inserció 
social i laboral que no es puguin acollir a altres tipus de beques, 28 ajuts o prestacions i que es 
valori que l'ajut es imprescindible per les circumstàncies del cas. Ajudes puntuals per a la 
guarda dels fills. 
 
·Ajuts per a les famílies que s'han de fer càrrec d e les despeses en concepte de transport 
adaptat a centres ocupacionals o similars per a per sones amb disminució. 
 
(..)" 
   
  
Resultat de la votació 
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Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: abstenció 
 
Sotmesa la proposta a votació del ple, s'acorda deixar-la sobre la taula per a aprovar-la més 
endavant. 
 
 
 
 
21.- EXP.NÚM. 20160248: APROVACIÓ INICIAL DE L'ALTERACIÓ DE LA 

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE DOS VEHICLES MUNICIPALS.  

  
 
Els ens locals porten a terme la gestió d'un inventari general, el qual ha de comprendre tots els 
béns i els drets que li pertanyen sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d'adquisició. 
Igualment els organismes autònoms locals també han de fer inventari dels seus béns i drets, al 
qual s'haurà d'adjuntar com annex a l'Inventari General de l'ens local. 

L'ajuntament de l'Arboç vol portar a terme l'alteració de la qualificació jurídica de dos vehicles 
que consten a l'Inventari General i que vans ser adquirits degut a processos judicials de 
pignoració i embargament judicials als seus titulars originals.  

Aquests vehicles són els següents: 

- Turisme marca Nissan Primastar, matricula 7593 FSN  

- Turisme marca Opel Astra GTC, matricula 9295 FJJ 

Des de l'ajuntament es considera que degut a les seves característiques, antiguitat i anys en 
desús, no es considera que puguin ser utilitzables per a algun servei públic o utilitat municipal. 

D'acord amb el Informe de Secretaria de data 10 de març de 2016, el qual informa sobre la 
necessària aplicació de la legislació vigent, en especial respecte que: 

"- S'ha d'acreditar la legalitat i la oportunitat de l'alteració de la qualificació jurídica del bé, el que 
es demostra amb el present informe i l'informe de l'Inspector de la Policia. 

- S'ha d'aprovar pel Ple de la Corporació per majoria absoluta dels seus membres, i s'ha de 
passar a informació pública pel període de 15 dies hàbils." 

Vist l'informe del Departament de la Intervenció, 20160114 de data 21 de març de 2016, i 
donada l'existència dels béns en qüestió en l'Inventari General de la Corporació. 

I atenent als articles 20 i ss, 40 a 48, i 103 i 105 del Decret 339/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens locals, en conseqüència, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents:  

ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment l'alteració de la qualificació jurídica dels béns que tot seguit es 
relacionen pel concepte que s'indica, per desafectar-los i esdevenir béns de naturalesa 
patrimonial, de titularitat privativa de l'ajuntament de l'Arboç: 
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- Turisme marca Nissan Primastar, matricula 7593 FSN  

- Turisme marca Opel Astra GTC, matricula 9295 FJJ 

Segon.- Sotmetre aquesta alteració jurídica a informació pública pel termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona (BOPT), tauler d'anuncis i web municipal, a l'efecte que es pugui examinar i formular 
en el mateix termini les reclamacions o al·legacions que s'estimin pertinents.  

Tercer.- En cas que no es formulessin al·legacions, s'entendrà aprovada definitivament 
l'alteració de la qualificació jurídica dels béns, sense necessitat d'un nou acord plenari, quedant 
plenament reflectida en el Inventari General. 

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: 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: sí 
 
 
 
 
22.- EXP.NÚM. 20160033: DEROGACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT DEL 

CEMENTIRI I APROVACIÓ INICIAL D'UN DE NOU  

  
L'òrgan plenari municipal en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2001 va aprovar 
definitivament el Reglament del cementiri. El seu text íntegre va ser publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, núm. 26, de data 31 de gener de 2002 
 
Per providència de l'Alcaldia de data 16 de març de 2016, es planteja la necessitat de modificar 
alguns articles d'aquest reglament, per tal de donar cobertura a vuits legals així com regular 
supòsits no contemplats en el reglament. Cal tenir en compte que han transcorregut14 anys 
des de la seva entrada en vigor, sense que s'hagi produït cap modificació d'aquesta normativa 
local.  
 
Al llarg d'aquests anys, doncs, s'han anat detectant supòsits i situacions no contemplats 
normativament, però que calen donar-los una regularitzacióreglamentaria.Són situacions que 
mereixen una atenció jurídica i cal, per tant, que siguin regulades en el reglament del cementiri. 
 
Es fa necessari, doncs, comptar amb un text actualitzat, en el que s'incorporin tots els supòsits 
que es puguin plantejar en aquesta matèria, i d'aquesta manera, es podrà continuar prestant un 
servei adient als ciutadans. 
 
Cal tenir en compte, també, que aquestes modificacions afecten tant al contingut dels articles 
com a la seva numeració. Per aquesta motiu, i per raons de seguretat jurídica, es creu 
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convenient una derogació total del Reglament del cementiri (aprovat pel Ple de la corporació el 
dia 26 de juliol de 2001) i aprovar un nou reglament en el que s'incorpori totes aquestes 
modificacions. 
 
Vist l'informe del Secretari-Interventor de data 16 de març de 2016. 
 
Per tot això, l'Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Derogar la totalitat del Reglament del cementiri aprovat pel Ple de data26 de juliol de 
2001. 
 
Segon.-  Aprovar inicialment un nou reglament del cementiri, el qual s'annexa a la present 
proposta d'acord. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci 
inserit al DOGC, al BOPT de Tarragona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al 
tauler d'anuncis d'edictes municipals, per tal de que els interessats puguin presentar les 
al·legacions o reclamacions que creguin oportunes. Cas de que no se'n presenti cap, 
s'entendrà definitivament aprovada la modificació del Reglament sense necessitat d'un nou 
acord per part del Ple, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província.  
  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
 
Sotmesa la proposta a votació del ple, s'acorda deixar-la sobre la taula per a aprovar-la més 
endavant. 
 
 
 
 
23.- EXP.NÚM. 20160250: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ PUNTUAL 

NÚM. 8 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL RE SPECTE LA 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, REFERENT ALS "TALLER S DEL 
SECTOR SANTA LLÚCIA"  

  
En sessió de 25 de juny de 2009 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona (CUT) va 
donar conformitat al Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l'Arboç, 
aprovat definitivament per la CUT en sessió de 12 de març de 2009. Les seves normes 
urbanístiques van se publicades, a efectes d'executivitat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5511 de data 23 de novembre de 2009. 
  
L'objecte de la present modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
en la seva Disposició Transitòria Quarta en relació amb l'àmbit del "Tallers del Sector de Santa 
Llúcia, vista l'actual situació econòmica i per raons d'interés públic, consisteix en prorrogar el 
termini per a continuar amb les activitats econòmiques existents en la zona i que puguin ser 
objecte de transmissió i legalització, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, 
amb la finalitat de mantenir i dinamitzar l'economia local. 
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Vist l'informe tècnic de l'Arquitecta Municipal de data 14 de març de 2016, referent a la 
modificació de referència, el qual informa: 
 
"(...) SITUACIÓ URBANÍSTICA:  
 
D'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament en sessió de data 
12 de març de 2009 i acordada la seva publicació a l'efecte d'executivitat en 25/06/2009 i 
publicat el Text refós al DOGC el 23 de novembre de 2009. 
 
La Disposició transitòria quarta de les normes del urbanístiques del POUM, estableix que: 
 
1. Les activitats a emplaçar a les naus ja existents a l'aprovació inicial d'aquest POUM, i 
situades dins del Sector de Santa Llúcia, podran ser objecte de transmissió i llur legalització es 
podrà tramitar, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, sempre que els 
corresponents projectes complerts es presentin dins els 72 mesos següents a comptar des de 
la data d'aprovació definitiva del POUM, en considerar que amb aquesta mesura excepcional 
no es posa en risc l'aplicació del nou planejament. 
 
2. La iniciativa pel desplegament del planejament derivat correspon als propietaris o 
propietàries de finques, la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total 
del Polígon d'Actuació Urbanística. 
  
El POUM estableix que la zona de Tallers de Santa Llúcia es transformi a ús residencial.  
  
Tenint en compte la situació actual, es proposa modificar el text d'aquesta Disposició 
Transitòria, amb la finalitat de prorrogar el termini per a la continuació de les activitats 
econòmiques existents en la zona, i que puguin ser objecte de transmissió i legalització, d'acord 
amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva del POUM.  
  
Tot plegat amb l'objectiu i finalitat de MANTENIR I DINAMITZAR l'economia local. 
  
Es proposa que es realitzin les gestions per modificar el POUM, amb la proposta d'un nou 
redactat on s'incrementi el termini de 72 mesos, en 72 mesos més. 
  
El nou redactat quedaria de la següent manera: 
  
"Disposició Transitòria Quarta  
  
1. Les activitats a emplaçar a les naus ja existents a l'aprovació inicial d'aquest POUM, i 
situades dins del Sector de Santa Llúcia, podran ser objecte de transmissió i llur legalització es 
podrà tramitar, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, sempre que els 
corresponents projectes complerts es presentin dins els 144 mesos a comptar de la data 
d'aprovació definitiva del POUM, en considerar que amb aquesta mesura excepcional no es 
posa en risc l'aplicació del nou planejament. 
 
2. La iniciativa pel desplegament del planejament derivat correspon als propietaris o 
propietàries de finques, la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total 
del Polígon d'Actuació Urbanística." 
  
CONCLUSIÓ: Es proposa que es realitzin les gestions oportunes per modificar el POUM en 
concret respecte la Disposició Transitòria Quarta de les normes urbanístiques del POUM.  
(...)" 
  
Vist l'informe del Secretari-Interventor de data 15 de març de 2016, referent al règim jurídic 
d'aplicació al procediment d'aprovació de la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de l'Arboç, conclou: 
  
"(...)  



 
 

 
 

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

30 

 
 

 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM de l'Arboç Núm.8 de la Disposició 
Transitòria Quarta "Tallers del Sector de Santa Llúcia", atès la situació econòmica actual i per 
raons d'interès públic, amb la finalitat d'allargar el termini de 72 mesos més, amb un total de 
144 mesos, per continuar amb les activitats econòmiques existents en la zona i que puguin ser 
objecte de transmissió i legalització, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, 
amb la finalitat de mantenir i dinamitzar l'economia local. 
  
Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública mitjançant publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), en el diari de difusió en la província 
Tarragona, al tauler d'anuncis municipal i a la web municipal. La tramitació aquest edicte s'ha 
de portar a terme en el termini de 10 dies a comptar des de l'adopció del present acord. 
 
Quart.- Donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos, Castellví de la 
Marca, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. 
  
Cinquè.- Suspendre l'atorgament de llicències d'obres en les àrees del territori que es vegin 
afectades per la modificació i quines determinacions suposin la modificació del règim urbanístic 
vigent, d'acord amb allò que preveu l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme sobre la tramitació de l'aprovació dels Plans 
Urbanístics municipals i les seves modificacions. (...)" 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
D'acord amb el que disposen els articles 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, sobre la tramitació del plans d'ordenació 
urbanística municipals i dels plans urbanístics derivats. 
  
D'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, i l'article 98 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme; 
sobre modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments 
esportius, en els quals s'estableix que l'aprovació inicial i provisional de la modificació 
correspon a l'Ajuntament i l'aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Tarragona d'acord amb l'article 80 a) TRLUC. 
  
D'acord amb el que disposen els articles 73 i 75 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, sobre la suspensió de l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte de la modificació puntual on les noves 
determinacions suposin una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió 
és d'un any i aquestes àrees afectades per la suspensió han d'estar delimitades gràficament, 
essent en aquest acord la següent: àmbit de delimitació del sector és la de "Tallers Santa 
Llúcia". 
   
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del següent dictamen per a 
posterior acord plenari, els següents: 
   
ACORDS 
  
Primer.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM de l'Arboç Núm.8 de la 
Disposició Transitòria Quarta "Tallers del Sector de Santa Llúcia", atès la situació econòmica 
actual i per raons d'interès públic, amb la finalitat de prorrogar el termini de 72 mesos més, amb 
un total de 144 mesos, per continuar amb les activitats econòmiques existents en la zona i que 
puguin ser objecte de transmissió i legalització, d'acord amb el règim vigent anterior a 
l'aprovació definitiva, amb la finalitat de mantenir i dinamitzar l'economia local; restant el 
redactat de la següent manera: 
  
"Disposició Transitòria Quarta  
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1. Les activitats a emplaçar a les naus ja existents a l'aprovació inicial d'aquest POUM, i 
situades dins del Sector de Santa Llúcia, podran ser objecte de transmissió i llur legalització es 
podrà tramitar, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, sempre que els 
corresponents projectes complerts es presentin dins els 144 mesos a comptar de la data 
d'aprovació definitiva del POUM, en considerar que amb aquesta mesura excepcional no es 
posa en risc l'aplicació del nou planejament. 
  
2. La iniciativa pel desplegament del planejament derivat correspon als propietaris o 
propietàries de finques, la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total 
del Polígon d'Actuació Urbanística. " 
  
Segon.-  Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública mitjançant publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), en el diari de difusió en la província de 
Tarragona, al tauler d'anuncis municipal i a la web municipal. La tramitació aquest edicte s'ha 
de portar a terme en el termini de 10 dies a comptar des de l'adopció del present acord. 
  
Quart.-  Donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos, Castellví de la 
Marca, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. 
  
Cinquè.-  Suspendre l'atorgament de llicències d'obres en les àrees del territori que es vegin 
afectades per la modificació, és a dir, àmbit de delimitació del sector "Tallers Santa Llúcia", i 
quines determinacions suposin la modificació del règim urbanístic vigent, d'acord amb allò 
que preveu l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Urbanisme, sobre la tramitació de l'aprovació dels Plans Urbanístics municipals i les 
seves modificacions.  
  
Sisè.-  Donar audiència en l'expedient a tots els propietaris afectats de l'àmbit d'actuació de la 
present Modificació. 
  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 29 de març de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
24.- 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.  
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El SECRETARI - INTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


