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

 

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 

número 20160004 2016004 

caràcter ordinari ordinari 

data 23 de maig de 2016  26 de maig de 2016 

horari de les 20:10 a les 21:20 hores  de les 20:15 a les 23:50 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 X 
Dídac Bassa Romero PSC  NO NO 
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.  
  
Dídac Bassa Romero 
 
 
Excusen la seva assitència al ple  
           
Dídac Bassa Romero 
 
 
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: 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- EXP. NÚM. 226/16. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 3/15 DE 
DATA 30 DE MARÇ DE 2015  

2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DELS 
MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2016 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DELS MESOS DE MARÇ I 
ABRIL DE 2016 

4.- 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 

5.- 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 

6.- EXP.NÚM. 20160395: MOCIÓ DEL G. M. D’ERC PER LA PROMOCIÓ DE 
PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA 
SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL 

7.- EXP.NÚM. 20160396: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER LA DEFENSA DE LA 
SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES 
LLEIS CATALANES 

8.- EXP.NÚM. 20160397: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA 
EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A 
INFANTS I ADULTS 

9.- EXP.NÚM. 20160398: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA GESTIÓ 
ESTATAL DELS FONS PROVINENTS DEL 0’7% DE L’IRPF DESTINATS A 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS 

10.- EXP.NÚM. 20160399: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A L’OFENSIVA 
LEGISLATIVA, JUDICIAL I ECONÒMICA DE L’ESTAT 

11.- EXP.NÚM. 20160404: MOCIÓ DEL G.M. DE CUP – AP, DE SUPORT A LA LLEI 
24/2015 I A LA SOBIRANIA LEGISLATIVA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EN MATÈRIA D’HABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA 

12.- EXP.NÚM. 20160400: MOCIÓ DEL G. M. DE LA CUP-AP DE SUPORT AL BANC 
D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA 
CIVIL 

13.- EXP.NÚM. 20160402: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I LA 
CUP SOBRE EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES 
PEL PLE I LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ 

14.- EXP.NÚM. 20160117: DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2015 
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15.- EXP.NÚM. 20160316: APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT 

16.- EXP.NÚM. 20160376: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/16. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

17.- EXP.NÚM. 20160393: APROVACIO ANNEX AL CONVENI DE SERVEIS 
SOCIALS 2016 

18.- EXP.NÚM. 20150806: MODIFICACIÓ ANNEX ECONÒMIC DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCBP I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA  

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

20.- EXP.NÚM. 20150871: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 
VIÀRIA, 2016-2019 

21.- EXP.NÚM. 20160365: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE LA PISCINA D'ESTIU 

22.- EXP.NÚM. 20160385: APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL 
PROJECTE DE LES PISTES DE PADEL MUNICIPALS 

23.- EXP.NÚM. 20160373: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA DE LA INTERVENCIO INTEGRAL D'ACTIVITATS I 
INSTAL·LACIONS PER ADAPTACIÓ A LA NOVA LLEI 16/2015 DE 
SIMPLIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA 

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

25.- EXP.NÚM. 20160379: DEROGAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT 
AMBULANT I APROVACIÓ INICIAL D'UNA NOVA ORDENANÇA 

26.- EXP.NÚM. 20160370: APROVACIO DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIO 
CIUTADANA DE L'ARBOÇ (2016-2019) 

27.- PRECS I PREGUNTES 

  

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP. NÚM. 226/16. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDIN ARI 3/15 DE 

DATA 30 DE MARÇ DE 2015  

  

Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. alcalde 
pregunta si hi ha algun membre del ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 
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No prenent ningú la paraula, se sotmet l’acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 

  
  
 
2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN L OCAL 

DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL 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. 

  
  
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DELS MESOS DE MARÇ I 

ABRIL 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. 

  
  
 
4.- EXP.NÚM. 20160272: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER FER UN MANTENIMENT 

DELS PARCS I JARDINS, EN Q UÈ 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). 
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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. 
 
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, donant-se el termini màxim d'un any de transició, per a la seva 
reducció gradual i retirada definitiva, amb el compromís de que si surt un nou producte, es 
podria aplicar. 

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 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d’ERC: sí 

    

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

 

 
5.- EXP.NÚM. 20160276: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER A DEST INAR EL 25% DE 

L’IMPORT RECAPTAT A TRAVÉS DE SANCIONS PER INFRACCI ONS DE 
L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ , A ALLÒ QUE DECIDEIXIN ELS 
CIUTADANS/ES  
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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 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d’ERC: sí  

   

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

8 G.M. del PSC: no 

2 G.M. de CiU: sí 

2 G.M. de la CUP: sí 

1 G.M. d’ERC: sí 

  

 
6.- EXP.NÚM. 20160395: MOCIÓ DEL G. M. D’ERC PER LA PRO MOCIÓ DE 

PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA 
SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL  

  
El 29 de desembre s'han dut a terme més de 2500 actes arreu del món, incloent a Catalunya 
els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d'altres, per tal d'aconseguir que en la cimera que la 
COP21 celebra a Paris del 30 de novembre a l'11 de desembre els governs signin un acord 
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mundial per fer front el canvi climàtic i s' implementin les mesures necessàries per impedir que 
l'augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes 
volen ser una crida ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin 
mesures efectives per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició 
energèticabasada en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura 
disponibilitat energètica. 

El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l'Estat espanyol, es troba en 
una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles 
fòssils.Tots els àmbits científics internacionals estan d'acord en que són aquests els principal 
responsables del canviclimàtic global. 

L'Estat espanyol té competències totals en matèria d'energia i els successius governs centrals 
han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les 
actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa d'aquests 
perillosos sistemes de producció d'energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un 
ús més eficient de l'energia.  

L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model 
energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. 
L'autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior -quelcom a tenir molt 
en compte en la construcció d'un nou estat- i genera energia elèctrica de forma 
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència 
energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; 
a més, és una eina que, en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa 
energètica. 
 
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d'iniciatives que 
s'inicien l'any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar mesures que van significar la 
paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a 
les instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien 
rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per 
limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.  

La culminació de les polítiques repressives de l'estat central ha estat el "Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo" on culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables 
amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge 
d'energia,allunyant-se definitivament del model de "balanç net i sobirà", energèticament parlant, 
implantat en molts altres països del nostre entorn.  

Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual 
administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, 
oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i 
que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d'altresl'autonomia 
localen matèria de subministraments. 

Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les permeten 
mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonialexisteixen iniciatives que 
aposten per l'objectiu d'oferir el màxim d'energia renovable, de proximitat i al mateix preu que 
l'energia "bruta", ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més 
respectuós amb el medi. 

És per tot l'exposat que el grup municipal d'ERC a L'Arboç proposa al Ple l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
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Primer. Manifesta la seva absoluta oposició a la política energètica de l'estat espanyol en 
especial en allò que fa referència a la penalització de l'autoproducció i autoconsum d'energia 
verda i que ha culminat en l'aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual 
en demana la seva derogació immediata. 

Segon.Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l'Estat a eliminar els 
impediments i traves injustificades a l 'autoconsum i l'autogeneracióelèctrica així com 
apresentar el marc legal que garanteixi l'accés de la ciutadania a l'autogeneració d'energies 
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i 
qualsevol aspecte discriminatori existent.  

Tercer. Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de 
contractació de subministrament d'energia verda per aquelles dependències i instal·lacions 
d'aquest Ajuntament que l'actual situació contractual li permeti per tal de promoure la producció 
i consum d'aquest tipus d'energia al seu municipi amb l'objectiu d'avançar cap a la total 
sobirania energètica local. 

  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

 
G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: sí  

  

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

 

 

 
7.- EXP.NÚM. 20160396: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER LA DEFE NSA DE LA 

SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A 
LES LLEIS CATALANES  

  

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar 
la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de 
la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis 
d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel 
govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, 
la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els 
embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la 
Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com 
la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de 
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l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la 
cambra legislativa catalana.  

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament 
aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en 
situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els 
Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs 
contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un 
paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i 
de pobresa energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i 
la seva disposició a col·laborar amb els poders públics. 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que 
afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i 
del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i 
és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.Per tots aquests motius, el 
grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de L’Arboç proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la 
voluntat de donar resposta a les emergències socials. 

Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al 
que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 

Tercer.  Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten.  

Quart. Donar suport a les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les 
lleis catalanes. 

Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

   
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: sí  

 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
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8.- EXP.NÚM. 20160397: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC SOBRE LA RE BAIXA DE L'IVA 
EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A 
INFANTS I ADULTS  

  

El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat primordial i 
regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de consum, la qual 
cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es converteixi en un 
producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics 
que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a les dones des de l'adolescència fins a 
la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva vida. 

Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material sanitari - estan 
gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les consumidores i 
representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els productes d'higiene 
íntima femenina com els bolquers per a infància i adults també haurien de ser considerats 
productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%. 

Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser considerats com a 
productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al juliol de 2012, van deixar 
de ser considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a 
l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels 
fabricants d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per pujar els 
preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat. 

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene personal,i 
actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%)equiparant-los als 
productes de luxe. Els bolquers tant pels infants per adultssón un producte de primera 
necessitat que té un impacte important en l'economia de les famílies. 

La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de la 
societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia aplicar 
l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió Europea pretén reformar 
l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es 
demostra del pla d'acció per reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla 
d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en el 
marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu 
d'aquests productes sigui harmonitzat. 

Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats com 
a productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries encaminades a 
harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per tant, defensar un IVA 
superreduït per a les mateixes. 

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de L'Arboç proposa al 
Ple l'adopció dels següents 

ACORDS 
 
1.       Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a: 

 
a)      Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus de reduïts 
o superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat. 
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b)     Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de l'Impost de Valor Afegit 
en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris (compreses, tampons, copes 
menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i adults. 

2.       Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament 
Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del Congrés dels 
Diputats. 
  
Resultat de la votació  

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

 
G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: sí  

 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprovaper unanimitat. 

 

 

 
9.- EXP.NÚM. 20160398: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A LA GESTIÓ 

ESTATAL DELS FONS PROVINENTS DEL 0’7% DE L’IRPF DES TINATS A 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS  

  

Atès que als darrers anys reiteradament, diverses sentències del Tribunal Constitucional i el 
Tribunal Suprem han resolt a favor de la Generalitat de Catalunya pel què fa al repartiment i la 
gestió dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF destinats a programes d'interès social. Ara, 
trencant aquesta tendència jurisprudencial el Tribunal Suprem ha emès una nova sentència en 
el sentit contrari, cosa que ha causat alarma entre les organitzacions socials a catalanes. 

Atesa l'argumentació del Tribunal que es basa en què si es considera que els recursos es 
destinen a les despeses de funcionament de les entitats del Tercer Sector, la competència 
seria autonòmica, però que si considerem que els recursos es destinaran a les activitats 
d'aquestes entitats seria competència estatal, perquè substituiria una activitat que li seria 
pròpia. 
 
Atès que entenem que aquest argument no és res més que una maniobra de contorsionisme 
argumental i que desestimant el recurs de la Generalitat es vulnera greument la competència 
exclusiva de Catalunya sobre el què la Constitució Espanyola anomena "assistència social". En 
aquest sentit s'havien pronunciat tant el Tribunal Suprem com el Tribunal constitucional en 13 
sentències que van ser tossudament incomplertes per l'executiu espanyol. En aquest sentit, per 
excusar aquests incompliments, es planteja com a requisit indispensable per a les entitats del 
Tercer Sector que presentin la sol·licitud amb projectes de caràcter supraterritorial. 

Atès que si no hi ha dubte en què assistència social, l'acció social, els serveis socials, el 
voluntariat, les associacions i les fundacions, recauen de ple en competències exclusives de 
Catalunya, no hi hauria d'haver dubte tampoc de qui les ha d'exercir i, per tant, de qui ha de 
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tenir els recursos. L'Estat espanyol no hauria de limitar les competències a través del poder de 
despesa. 
 
Atès que tampoc hi ha cap dubte que Catalunya és qui més aporta a través de la casella de les 
finalitats socials, al 2015 va aportar el 25% dels fons que es van recaptar a tot l'Estat i només 
en va rebre el 13,9%. Per tant, les entitats catalanes poden deixar d'ingressar 20 milions 
d'euros recaptats a Catalunya. 

Atès que segons un índex de progrés social que ha publicat l Comissió Europea basat en la 
mitjana dels anys 2011-2013 (que mesura la cobertura de sanitat, habitatge, higiene i seguretat 
pública), les necessitats bàsiques estan pitjor cobertes a Catalunya que a qualsevol altra 
territori de l'Estat, excepte Canàries. Podem dir per tant, que Catalunya s'ha empobrit i el 
Govern de l'Estat Espanyol ni ho reconeix ni fa res per a resoldre aquest injust. 

Per tot el que s'ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa 
al Ple de la corporació els següents 

ACORDS 
 
PRIMER. Reivindicar que la distribució dels fons recaptats per a finalitat socials recau 
íntegrament dins de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 

SEGON. Reclamar la territorialització de la gestió del 0,7% per a la convocatòria del curs 2016. 

TERCER. Exigir al Govern de l'Estat que es cedeixi a Catalunya tots els fons que s'hagin 
recaptat en aquest territori per a fins d'interès social. 

QUART. Donar suport al Govern de la Generalitat per a totes les accions que s'emprenguin per 
reclamar la gestió territorialitzada dels fons recaptats per a fins socials a Catalunya. 

CINQUÈ. Donar suport a les accions que les entitats del Tercer Sector emprenguin per a 
reivindicar l'eliminació de requisit de la supraterritorialitat dels projectes presentats per al 
finançament a través dels fons del 0,7%, i alhora reclamar que es destinin a les entitats 
catalanes tots els diners recaptats a Catalunya. 

SISÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President del Govern de l'Estat espanyol i 
a la Taula del Tercer Sector de Catalunya, així com a totes les entitats socials del municipi. 

  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
per unanimitat. 

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

 

 

 
10.- EXP.NÚM. 20160399: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE REBUIG A L’OFENSIVA 

LEGISLATIVA, JUDICIAL I ECONÒMICA DE L’ESTAT  
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Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar la reconciliació entre el Govern espanyol i el 
català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 31/2010 
del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet que 
propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous 
moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 
2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre 
d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va 
ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir major rellevància en l’escenari 
polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el 
suport a la independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%. 

 

Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va reunir 
amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant un nou finançament que 
solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la 
negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal 
de donar veu a als catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de 
l’11 de setembre”. 

  

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al 
Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un 
any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de 
competències per a la celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la 
negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els 
catalans el 9 de novembre de 2014. No obstant, la justícia espanyola va tornar actuar 
suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un 
procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest 
havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via 
independentista. Un resultat que va forçar a les formacions polítiques a favor de la 
independència a configurar un mandat clar sorgit de les eleccions del 27 de setembre amb 72 
diputats disposats a traçar un full de ruta que amb 18 mesos ens aboqués a la independència.  

  

El govern català sorgit del 27S també ha actuat fent front a les dificultats socials del dia a dia. 
En són exemple el decret-llei contra la pobresa energètica on es garantia el subministrament 
elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. El 
Tribunal Constitucional però ha anul·lat aquest decret al·legant que la norma catalana envaeix 
les competències de l’Estat. Davant la situació de bloqueig el govern català no ha quedat de 
braços plegats, constituint una cimera amb ajuntaments,  grups parlamentaris i entitats per tal 
de poder esquivar les respostes de Madrid, entenent que es un dret dels ciutadans a tenir 
cobertes unes necessitats i un deure de les institucions a ajudar a fer front a aquestes 
mancances que es pateixen. Per això, el Govern Català impulsarà una nova llei d’emergència 
social que recollirà tot allò que hagi quedat suspès.  

  

El decret-llei d’impost als pisos buits és una altre dels recursos que ha presentat recentment el 
govern en funcions de Mariano Rajoy, un decret que afecta als pisos desocupats més de dos 
anys amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer 
social.  

  



 15 

Si bé el Govern català es posicionava juntament amb els ajuntaments catalans en la voluntat 
d’acollir refugiats, el Govern espanyol s’hi oposava una vegada més en contraposició a la 
rebuda que va tenir a ulls de les institucions europees en què fins i tot es va pronunciar perquè 
Madrid hi donés suport.  

  

La llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones i la llei contra els desnonaments són les 
últimes dues lleis que el Govern espanyol ha portat al Tribunal constitucional, la primera 
atacant als drets democràtics de dones i homes i la segona afectant als drets fonamentals de la 
persona. 

  

Atès la persecució constant i reiterada de l’Estat amb totes aquelles iniciatives que provenen de 
les institucions catalanes i l’ incompliment de pagaments promovent una ofensiva legislativa, 
judicial i econòmica sobre la ciutadania catalana 

  

Atès que el Govern espanyol ha passat d’impugnar una llei per any el 2010 i el 2011 a 
impugnar-ne fins a 30 en aquests darrers dos anys, com ara Llei del Síndic de Greuges o la llei 
de prohibició del fracking, entre d’altres.  

  

Atès que Catalunya pateix un ofec econòmic constant rebent menys diners del que Catalunya 
aporta a l’Estat i on el dèficit fiscal  puja a 16.409M€ de dèficit cada any, així com també pels 
incompliments financers i econòmics flagrants, com per exemple l’incompliment de la Disposició 
Addicional Tercera de l’EAC, del finançament derivat de la Llei dependència, del pagament de 
les despeses de farmàcies, entre altres.  

 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents  

ACORDS 

PRIMER. Manifestar que el govern català està legitimat per portar a terme tot el desplegament 
necessari per esdevenir un Nou Estat Independent, entenent que el sentit de la transició 
nacional és l’assoliment del progrés social 

  

SEGON.  Denunciar els esforços del Govern espanyol en presentar recursos i anul·lar lleis en 
comptes de resoldre les emergències socials. 

  

TERCER. Constatar que el dret a decidir entès com el dret individual de la ciutadania de 
Catalunya a pronunciar-se col·lectivament sobre una possible secessió del territori català 
respecte de l’Estat espanyol, aquest dret està reconegut en l’article 20 de la Constitució 
Espanyola. En cas que aquest dret s’exercís a través d’una consulta popular, es tractaria de 
l’exercici d’un dret fonamental reconegut en l’article 23 CE en matèria de participació als afers 
públics.  

  

QUART. Expressar el suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions a continuar fent 
polítiques que donin resposta als problemes de la societat i millorin les condicions de vida de 
les persones.  
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CINQUÈ. Instar al Govern espanyol que deixi de presentar recursos al Tribunal Constitucional i 
que aquest actuï com un tribunal jurídic i no polític. 

  

SISÈ. Denunciar l’ofec econòmic per part del Govern espanyol així com instar-lo a que se’ns 
facin efectius els impagaments incomplerts. És per això que també demanem al Govern de la 
Generalitat que acceleri el procés de creació de la Hisenda Pròpia per tal que els catalans i 
catalanes puguem gestionar les nostres finances.  

SETÈ. Donar coneixement dels acords al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).  

  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d'ERC: sí  

 

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

8 G.M. del PSC: no 

2 G.M. de CiU: sí 

2 G.M. de la CUP: sí 

1 G.M. d’ERC: sí 

  

 

 
11.- EXP.NÚM. 20160404: MOCIÓ DEL G.M. DE CUP – AP, DE SUPORT A LA LLEI 

24/2015 I A LA SOBIRANIA LEGIS LATIVA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EN MATÈRIA D’HABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA  

  
El Tribunal Constitucional ha admès parcialment el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel 
Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, en relació al Codi 
de Consum català i les situacions de pobresa energètica. Aquest recurs anul·lava els articles 
que feien referència a la pobresa energètica i que prohibien a les companyies tallar el 
subministrament de gas, electricitat i aigua en cas d'impagament. 

Per altra banda, el passat divendres 29 d'abril, el Govern del Partit Popular va anunciar que 
interposa un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 
24/2015. El recurs impugna i demana la suspensió dels articles relatius al mecanisme de 
segona oportunitat (2, 3 i 4), de l'article que regula el lloguer social obligatori per part dels grans 
propietaris (5) i la cessió obligatòria de pisos buits a l'administració (article 7), així com les 
sancions per la no-aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos (D.T. 2a, D.F. 3a, D.A.). 
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Continuen vigents els articles que fan referència a l'obligatorietat de l'Administració a un 
reallotjament adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de petits tenidors d'habitatge 
per tal d'evitar els desnonaments. La pressió al carrer ha aconseguit salvar totes les mesures 
que fan referència a la pobresa energètica (article 6). La Llei 24/2015 va ser aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya, després d'una àmplia mobilització ciutadana. La Llei 
24/2015 és la llei més garantista en matèria de dret a l'habitatge i protecció de la pobresa 
energètica en tot l'Estat espanyol.  

Aquestes decisions suposen, no només el perill de no poder tenir les eines per fer front a 
l'emergència residencial i la pobresa energètica, sinó també un atac continu del govern de 
l'Estat contra la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya. Signifiquen doncs, nous 
impediments per a la majoria social catalana que vol fer front a les situacions d'emergència 
habitacional i pobresa energètica i que vol decidir sobre les polítiques i mesures que regeixen i 
vetllen per les seves vides i el seu futur.  

Mitjançant l'argument de la invasió de competències s'estan qüestionant les mesures contra el 
sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, 
les mesures contra els talls de subministraments, la garantia d'accés als serveis bàsics i la 
cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. És dir, que només salva les 
ajudes i les garanties públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors. 

Davant aquesta acceptació parcial del recurs contra el Decret Llei 6/2013 que garanteix els 
serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, davant la interposició d'un 
recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 24/2015, es 
proposa a aquest ple l'adopció dels següents:  

ACORDS 
 
En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de Consum 
català i les situacions de pobresa energètica: 

Primer.  Mostrar el seu rebuig més enèrgic a la sentència del Tribunal Constitucional que pretén 
negar la possibilitat que la cambra legislativa catalana respongui a la situació d'emergència 
social en la que es troben moltes persones i famílies. 

Segon.  Prendre el compromís de desoir aquesta sentència pel fet que suposa la negació de 
drets bàsics i confrontar-se a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de 
pobresa energètica i habitacional. 

En relació a la Llei 24/2015: 

Tercer.  Reiterar el suport a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica davant la possibilitat que aquesta 
sigui finalment suspesa pel Tribunal Constitucional.  

Quart.  Activar immediatament nous instruments i accions urgents que ofereixin la cobertura 
que donaven els articles impugnats de la Llei 24/2015 per abordar l'emergència residencial i la 
pobresa energètica en les polítiques municipals. 

Cinquè.  Mobilitzar els pisos buits a través de la imposició de multes com molt bé permet la Llei 
18/2007 (i el Decret 1/2015). Obrir expedients sancionadors amb urgència, començant pels 
habitatges i propietaris que estaven obligats a pagar l'impost i tots aquells que els Ajuntaments 
ja tenen identificats. 

Sisè.  Incorporar i/o mantenir al reglaments de la Mesa d'Emergències com a requisits d'accés, 
els criteris d'exclusió residencial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc 
de patir qualsevol procediment de desnonament. 
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Setè. Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els 
percentatges límit que marca la llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l'art. 8, el qual no ha 
estat impugnat.  

Vuitè.  Realitzar un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció 
social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de poder actuar en conseqüència i activar-la, 
sense que això produeixi cap retard en l'aplicació de les sancions que obliga la Llei 18/2007. 

Novè.  Aplicar el principi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de 
lloguer social, és a dir, fins a disposar d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d'habitatges.  

Desè. Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació, és a dir, aplicar l'article 32 i 40 de la 
Llei 18/2007 i l'article 4 del Decret 1/2015 que permeten l'expropiació o ús temporal per fer 
complir el deure de conservació i rehabilitació.  

Onzè. Signar de manera immediata els convenis amb les companyies subministradores per tal 
que facin les aportacions de diners a fons perdut, si no s'ha fet encara.  

Dotzè.  Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver aplicat 
rigorosament el principi de precaució, amb actuació d'ofici i sense esperar les denúncies 
formals de les famílies que pateixen talls, com s'ha fet fins ara a nivell general, temps en què 
s'ha presumit que tothom coneix els seus drets quan des de l'Administració no s'ha informat 
prou a la ciutadania de l'existència de la Llei 24/2015 i els drets que confereix. 

Tretzè.  Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, recorregut pel Tribunal Constitucional. 

Catorzè.  Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i 
efectes. 

  
Resultat de la votació 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: abstenció 

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

 
8 G.M. del PSC: no 

2 G.M. de CiU: sí 

2 G.M. de la CUP: sí 

1 G.M. d'ERC: sí 
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12.- EXP.NÚM. 20160400: MOCIÓ DEL G. M. DE LA CUP- AP DE SUPORT AL 

BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUT S A LA 
GUERRA CIVIL  

  

L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per 
identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels 
desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin 
identificar de forma ràpida i fiable. 

El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses 
comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les 
persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van 
prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, 
cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de 
l'ADN i mantenir l'esperança de la identificació dels desapareguts. 

El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van 
posar a treballar en la creació d'un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les 
mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s'iniciava un procés que ja s'estava 
fent a d'altres països del món que han patit conflictes similars. 

El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 
Desaparicions Forçades van fer a tot l'estat espanyol, des d'aquesta iniciativa es va forçar per 
part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l'agenda del Govern el Banc d'ADN i la 
modificació de la Llei de Fosses. El 19 de desembre de 2013 se'n va aconseguir l'aprovació per 
una àmplia majoria. 

El 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts a la 
Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el 
micromecenatge es va crear un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, 
per ajudar a fer entendre la necessitat d'aquesta eina genètica per a la identificació de 
persones. 

El Cens de persones desaparegudes actual és de 4.752 casos inscrits (i molts més que no 
s’han inscrit), i el Mapa de fosses conté 370 de geolocalitzades. Pel que fa al Penedès, hi ha 
vint fosses localitzades i quaranta-quatre més de provables. 

És per tot l‘exposat que demanem ACORDAR: 

PRIMER.- Mostrar el suport institucional de l‘Ajuntament de l’Arboç a la iniciativa del Banc 
d‘ADN per a la futura identificació dels parent desapareguts a la Guerra Civil. 

SEGON.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d‘ADN als ciutadans i 
ciutadanes del municipi de l’Arboç amb, com a mínim les mesures: 

- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 
audiovisual i de difusió del Banc d‘ADN. 

- L‘enviament d‘una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 
municipi de l’Arboç. 

- La col·locació d‘un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc 
d‘ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 

- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l‘Oficina d‘Atenció al 
Ciutadà per tal que puguin informar verbalment i en paper d‘aquesta iniciativa, i facilitar 
així que els familiar que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d‘ADN que ha de 
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servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin 
exhumar. 

TERCER.- Assumir el cost de 150€ per mostra d’ADN a tots aquells convilatans que vulguin 
incloure’l al Banc per identificar els parents desapareguts, amb un màxim de 1.500 € en total. 

QUART.- Informar d‘aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d‘Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris, als Ajuntaments de la comarca del Penedès, als Consells Comarcals de 
l’Alt i el Baix Penedès,i als impulsors del Banc d‘ADN de Catalunya que gestiona les 
Desaparicions Forçades del període 1936-1977. 

  
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d’ERC: sí 

    

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

 
 
 
 
13.- EXP.NÚM. 20160402: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE C IU, ERC I LA 

CUP SOBRE EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES  MOCIONS APROVADES 
PEL PLE I LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE LA TRANSP ARÈNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ  

  
Atès que, les forces polítiques representades al Ple, presentem iniciatives amb la finalitat de 
millorar la vida de la ciutadania, donant resposta a necessitats o peticions de la població. 

 
Atès que, les mocions són els instruments fonamentals per fer efectives les funcions de control, 
orientació política de l'oposició, què amb el seu exercici garanteix la qualitat democràtica 
municipal. 
 
Atès que, les mocions, quan són aprovades es converteixen en actes administratius i el seu 
compliment s'ha de garantir i fer efectiu.  

 
Atès que, la Corporació ha de complir i respectar els acords plenaris, la qual cosa és 
necessària, legalment exigible i és un acte de coherència política, responsabilitat i respecte 
vers la ciutadania. 

 
Atès que, s'han d'establir mecanismes de control per evitar que mocions aprovades pel Ple no 
s'executin, o bé, l' execució trigui més de l'establert, previst o desitjable, o bé, les mesures 
adoptades no siguin del tot fidels a l'esperit de la moció o als objectius perseguits pel proponent 
de la iniciativa. 
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Atès que, el major òrgan de control de l'execució dels acords plenaris és la ciutadania i s'ha de 
garantir el seu dret a la participació, informació i transparència; les mocions aprovades s'han de 
publicar al Portal de la Transparència de l'Ajuntament, amb la informació referent al termini 
d'execució, el pressupost destinat, les fases en què es troba l'execució i qualsevol altre aspecte 
d'interès. 
 
Per tot el que hem exposat demanem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Que l' ordre del dia de les Comissions Informatives inclogui,TRIMESTRALMENT, un punt 
destinat a informar als grup municipals sobre el grau d'execució, les gestions realitzades, les 
actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius del no compliment de les 
mocions aprovades. 

 
2. Que les mocions s'incloguin, en el termini màxim d'1 mes des de la seva aprovació, en el 
Portal de la Transparència de l'Ajuntament. 

 
3. Que sobre les mocions es trobin dades com la previsió d'execució, l'assignació 
pressupostària, les fases d'execució, les incidències que es puguin produir per a la normal 
execució i qualsevol altra dada rellevant i d'interès. 

 
4. Que per a garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima transparència, 
des del Portal de la Transparència les associacions, els col·lectius o la ciutadania en general, 
pugui sol·licitar informació mitjançant correu electrònic sobre el grau de compliment íntegre o 
parcial de les mocions. 

 
5. Que les mocions aprovades des del inici d'aquest mandat siguin publicades abans del mes 
de juliolde 2016 al Portal de la Transparència de l'Ajuntament. 

  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: abstenció 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: sí 

G.M. d'ERC: sí  

  

S'acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 
14.- EXP.NÚM. 20160117: DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST 2015 
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L'Alcalde dóna compte del Decret d'Alcaldia 20160332 de data 11 d'abril de 2016 que tot seguit 
es transcriu literalment, per la seva ratificació: 

"D'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost, s'han practicat les pertinents operacions de 
liquidació del Pressupost de la Corporació de l'exercici 2014, de conformitat amb allò que 
disposen els arts. 191 a 193 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 (TRLHL); arts. 89 a 105 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

Vist l'informe d'Intervenció de data 7 d'abril de 2015, el qual determina: 

Respecte al pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs 

Capítol  Crèdits 
Inicials  

Modificacions  Crèdits 
Definitius  

I DESPESES DE PERSONAL 1.874.928,58 -16.458,99 1.858.469,59 
II DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 

CORRENTS 
2.128.319,98 44.763,30 2.173.083,28 

III DESPESES FINANCERES 60.538,10 0,00 60.538,10 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 512.159,27 -4.859,25 507.300,02 
V  FONS DE CONTINGÈNCIA I 

ALTRES TRAMITACIONS 
25.585,44 0,00 25.585,44 

TOTAL DESPESA CORRENT 4.601.531,37 23.445,06 4.624.976,43 
VI INVERSIONS REALS 515.551,42 19.038,63 534.590,05 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 41.5161,09 -2.800,00 38.761,09 
IX PASSIUS FINANCERS 602.175,71 321.480,43 923.656,14 

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 1.159.288,22 337.719,06 1.497.007,28 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  5.760.819,59 361.164,12 6.121.983,71 
 
Capítol  Obligacions 

Reconegudes 
Netes  

Pagaments 
Realitzats  

Obligacions 
Pendents de 
Pagament  

I DESPESES DE PERSONAL 1.777.264,71 1.777.186,22 78,49 
II DESPESES EN BÉNS I 

SERVEIS CORRENTS 
2.001.689,01 1.891.276,26 110.412,75 

III DESPESES FINANCERES 53.780,64 53.780,64 0,00 
IV TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS 
469.972,82 432.841,14 37.131,68 

V  FONS DE CONTINGÈNCIA I 
ALTRES TRAMITACIONS 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL DESPESA CORRENT 4.302.707,18 4.155.084,26 147.622,92 
VI INVERSIONS REALS 476.101,40 451.484,27 24.617,13 
VII TRANSFERÈNCIES DE 

CAPITAL 
0,00 0,00 0,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 13.100,00 13.100,00 0,00 
IX PASSIUS FINANCERS 879.543,57 879.543,57 0,00 

TOTAL DESPESA DE CAPITAL 1.368.744,97 1.344.127,84 24.617,13 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  5.671.452,15 5.499.212,10 172.240,05 
 
2.Exercicis tancats 

 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici................... 373.993,69 € 
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Modificacions saldo inicial i anul·lacions..................................................................... 785,46 € 
Total obligacions...................................................................................................... 373.208,23 € 
Pagaments realitzats............................................................................................... 342.902,45 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici.................... 30.305,78 € 
 
3. Total Creditors Pressupostaris Pendents de Pagament...................................... 202.545,83 € 
 
Respecte al pressupost d'ingressos: 

1. Exercici en curs 

Capítol  Previsions 
Inicials  

Modificacions  Previsions 
Definitives  

I IMPOSTOS DIRECTES 2.730.010,20 28.000,00 2.758.010,20 
II IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 0,00 25.000,00 
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.195.316,28 0,00 1.195.316,28 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.289.059,74 0,00 1.289.059,74 
V INGRESSOS PATRIMONIALS 4.500,00 0,00 4.500,00 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 5.243.886,22 28.000,00 5.271.886,22 
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS 

REALS 
0,00 0,00 0,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 475.372,28 11.683,69 487.055,97 
VIII ACTIUS FINANCERS 41.561,09 321.480,43 363.041,52 
IX PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 516.933,37 333.164,12 850.097,49 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS  5.760.819,59 361.164,12 6.121.983,71 
 
Capítol  Drets 

Reconeguts 
Nets  

Recaptació 
Neta 

Drets 
Pendents de 
Cobrament  

I IMPOSTOS DIRECTES 2.938.358,78 2.656.320,74 282.038,04 
II IMPOSTOS INDIRECTES 34.170,36 32.469,38 1.700,98 
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.164.034,60 919.604,70 244.429,90 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.470.604,00 1.379.548,05 91.055,95 
V INGRESSOS PATRIMONIALS -17.448,29 -17.720,54 272,25 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 5.589.719,45 4.970.222,33 619.497,12 
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS 

REALS 
0,00 0,00 0,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.211.764,93 1.014.027,01 197.737,92 
VIII ACTIUS FINANCERS 13.100,00 3.652,24 9.447,76 
IX PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.224.864,93 1.017.679,25 207.185,68 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS  6.814,584,38 5.987.901,58 826.682,80 
 
2. Exercicis tancats 

Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici.............................................. 3.427.781,10 € 
Drets anul·lats........................................................................................................ 3.865,58 € 
Drets cancel·lats................................................................................................. 231.415,63 € 
Recaptació......................................................................................................... 505.771,41 € 
Drets pendents de cobrament........................................................................... 2.686.728,48 € 
 
3. Total Deutors Pressupostaris Pendents de Cobrament................................... 3.513.411,28 € 
 
Resultat Pressupostari: 

 Drets Obligacions Resultat 
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Reconeguts 
Nets  

Reconegudes 
Netes  

Pressupostari  

1. Operacions corrents 5.589.719,45 4.302.707,18 1.287.012,27 
2. Altres operacions no financeres 1.211.764,93 476.101,40 735.663,53 
Total Operacions No Financeres 
(1+2) 

6.801.484,38 4.778.808,58 2.022.675,80 

A. Actius Financers 13.100,00 13.100,00 0,00 
B. Passius Financers 0,00 879.543,57 -879.543,57 
Total Operacions Financeres (A+B) 13.100,00 892.643,57 -879.543,57 
Resultat Pressupostari  6.814.584,38 5.671.452,15 1.143.132,23 
 Ajustaments [1]  
Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 
Desviacions negatives de finançament 0,00 
Desviacions positives de finançament 979.915,43 
Resultat Pressupostari Ajustat  163.216,80 
 
El resultat pressupostari de l'exercici és la diferencia entre els drets pressupostaris nets 
liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries netes reconegudes durant el mateix 
període. 
 
Romanent de Tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions 
pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de 2015. 
 
1.- Fons Líquids..................................................................................................... 724.249,28 
2.- Drets pendents de cobrament......................................................................... 3.674.485,11 
2.1.- Del pressupost corrent......................................................... 826.682,80 
2.2.- De pressupostos tancats................................................... 2.686.728,48 
2.3.- D'operacions no pressupostàries.......................................... 161.073,83 
3.- Obligacions pendents de pagament................................................................... 272.462,24 
3.1.- Del pressupost corrent......................................................... 172.240,05 
2.2.- De pressupostos tancats........................................................ 30.305,78 
2.3.- D'operacions no pressupostàries............................................ 69.916,41 
4.- Partides pendents d'aplicació............................................................................ 214.716,77 
4.1.- Cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva................ 9.370,45 
4.2.- Pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva.............. 224.087,22 
I.- Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)........................................................... 4.340.988,92 
II. Saldos de dubtós cobrament........................................................................... 1.725.317,86 
III. Excés de finançament afectat........................................................................... 181.977,81[2] 
II. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)................................ 2.433.693,25 
 
Saldo dubtós cobrament: 

Conforme a l'article 191.2 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, l'article 101.1 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, així com la Regla 83.1 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
per la que s'aprova la Instrucció de Comptabilitat Local Model Normal, es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es 
considerin de difícil o impossible recaptació. 

El capital pendent de cobrament, per tant, s'ha disminuït en concepte de dubtós cobrament en 
1.725.317,86€. Per determinar aquesta quantia s'ha tingut en compte l'antiguitat i la naturalesa 
dels deutes. En qualsevol cas, això no implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la 
baixa. 
 
L'article 193 bis 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 estableix el procediment a seguir per a 
calcular els drets de difícil o impossible recaptació, d'acord amb el següent detall:  
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Percentatge  Exercici  Drets 
pendents de 
cobrament  

Import a 
dotar  

100 2011 i 
anteriors 

662.379,36 662.379,36 

80 2012 630.127,50 504.102,00 
40 2013 221.967,77 88.787,11 
25 2014 322.697,14 80.674,29 
5 2015 475.578,90 23.778,95 
TOTAL DOTACIÓ CAPÍTOLS I, II, III 1.359.721,70 
90 2015 i 

anteriors 
406.217,96 365.596,16 

TOTAL DOTACIÓ MULTES - CAPÍTOL III 365.596,16 
IMPORT TOTAL DOTACIÓ  1.725.317,86 

 
Situació dels Romanents De Crèdit: 

Romanent de crèdit disponible 360.968,98 
Romanent de crèdit retingut 0,00 
Romanent de crèdit autoritzat 845,00 
Romanent de crèdit compromès 88.717,58 
Saldo romanents de crèdit  
(Crèdits definitius - Obligacions reconegudes netes ) 

450.531,56 

 
Estabilitat Pressupostària 

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
estableix a l'article 11.4 que les Entitats Locals, en l'àmbit de les seves competències, hauran 
de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.  

La liquidació del Pressupost General de l'exercici 2015 s'ajusta al compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària d'acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, donant compliment d'aquesta manera a l'article 11.4 
de la LOEPSF, tal i com s'observa en el quadre següent: 

LIQUIDACIÓ 2015  

Ingressos no financers (Cap. 1 a 7 d'ingressos) 6.801.484,38 

- Despeses no financeres (Cap. 1 a 7 de despeses) 4.778.808,58 

DÈFICIT / SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI NO FINANCER 2.022.675,80 

+ / - AJUSTOS 565.918,34 

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  1.456.757,46 

 
Per tant, resolc: 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de l'exercici 2015.  

Segon.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que hi hagi, als efectes de la seva 
ratificació. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d'Hisenda." 

 
[1] Veure Annex I. Desviacions de finançament imputables a l'exercici. 
[2] Veure Annex II. Desviacions acumulades de finançament 
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15.- EXP.NÚM. 20160316: APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUD ICIAL DE 

CRÈDIT 

  
Atès que en data 24 de gener de 2012, amb registre d'entrada núm. 20120362, el CONSORCI 
DE NORAMLITZACIÓ LINGÜÍSTICA va presentar els convenis C810-01806-008-11 i C830-
01806-009-11, així com els annexos als mateixos A812-01806-010-11 i A830-01806-011-11, de 
la realització dels cursos de català per a adults iniciats a l'octubre de 2011 i finalitzats al febrer 
de 2012, per un import a càrrec de l'Ajuntament de 2.632,00€ i la coordinació dels mateixos per 
import de 468,00€. 

Els esmentats convenis no van seguir el correcte procediment administratiu, fet que va suposar 
el no reconeixement de l'obligació i per tant, resten pendents de pagament a data d'avui. 

Davant de la recent reclamació de pagament efectuada per part del CONSORCI DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, s'ha procedit a la revisió de la comptabilitat municipal 
constatant que per un error administratiu, no es van comptabilitzar les esmentades obligacions 
ja que es desconeixia la seva existència, fet que suposa l'obligació de reconèixer-les mitjançant 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.  

Vist l'informe del Secretari-Interventor, de data 29 d'abril 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 3.100,00€ segons el 
detall: 

Reconeixement extrajudicial de crèdit 

CONSORCI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

Conveni C810-01806-008-11 2.632,00 

CONSORCI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

Conveni C830-01806-009-11 468,00 

 
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 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d’ERC: sí 

 
   

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
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16.- EXP.NÚM. 20160376: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/16. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI  

  
Atès que s'ha de modificar el pressupost vigent per tal d'habilitar crèdit suficient per poder dur a 
terme diverses actuacions per les quals no hi ha consignació pressupostària i s'ha de procedir a 
la creació de noves aplicacions pressupostàries, per tal de realitzar despeses que no poden 
demorar-se fins a l'exercici següent i no existeix en el pressupost consignació de crèdit. 

D'acord amb la providència de l'Alcaldia, en la qual s'acorda incoar un expedient de modificació 
de crèdit i vist l'informe d'intervenció de data 11 de maig de 2016, el qual es transcriu a 
continuació:  
 
"ANTECEDENTS 
 
Atès que és necessari realitzar una inversió en maquinària per l'adquisició d'electrodomèstics 
pel pis de serveis socials. Per tant, es tracta d'una despesa que no pot demorar-se fins 
l'exercici següent i no existeix en el pressupost 2016 l'aplicació pressupostària corresponent, 
amb la qual cosa, s'ha de realitzar una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per 
crear l'aplicació pressupostària 16.04.2310.62300 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA - 
INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE per import de 1.000,00€. 

Tanmateix, és necessari realitzar una inversió en equips de processos informàtics per 
l'adquisició d'auriculars de conversa telefònica pel Servei d'Atenció als Ciutadans. Per tant, es 
tracta d'una despesa que no pot demorar-se fins l'exercici següent i no existeix en el pressupost 
2016 l'aplicació pressupostària corresponent, amb la qual cosa, s'ha de realitzar una 
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per crear l'aplicació pressupostària 
16.01.9250.62600 ATENCIÓ ALS CIUTADANS - INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCESSOS 
INFORMÀTICS per import de 500,00€. 

Per altra banda, és necessari realitzar una inversió en mobiliari per l'adquisició de la 
reproducció del gegant Cal Fiol, al qual al 2016 farà 200 anys i per l'adquisició de sanitaris 
portàtils. Per tant, es tracta d'una despesa que no pot demorar-se fins l'exercici següent i no 
existeix en el pressupost 2016 l'aplicació pressupostària corresponent, amb la qual cosa, s'ha 
de realitzar una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per crear l'aplicació 
pressupostària 16.01.3340.62500 PROMOCIÓ CULTURAL - INVERSIÓ EN MOBILIARI per 
import de 4.000,00€. 

Finalment, atès que el bidell del Poliesportiu és objecte de contracte relleu és necessari la 
contractació d'una persona perquè realitza la resta de la jornada. Per tant, es tracta d'una 
despesa que no pot demorar-se fins l'exercici següent i no existeix en el pressupost 2016 
l'aplicació pressupostària corresponent, amb la qual cosa, s'ha de realitzar una modificació de 
crèdit mitjançant crèdit extraordinari per crear l'aplicació pressupostària 16.08.3420.13100 
POLIESPORTIU - PERSONAL LABORAL TEMPORAL per import de 8.000,00€. 

Les noves aplicacions pressupostàries i la transferència de crèdit es finançaran amb la baixa de 
crèdit d'altres aplicacions pressupostaries del mateix programa de despesa, amb la qual cosa, 
no suposarà un increment de l'estat de despeses del pressupost 2016. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

-Articles 172, 173, 174 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
-Articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
-Articles 7 i 8 de les Bases d'Execució del Pressupost de 2016, aprovades pel Ple de data 15 
de desembre de 2015, correspon la competència per aprovar la modificació del pressupost per 
crèdit extraordinari al Ple. 
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CONCLUSIONS 
 
Es considera convenient procedir a la modificació del pressupost de 2016 en el següent sentit: 

Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

04.2310.62300 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 1.000,00 

TOTAL INCREMENT 1.000,00 
 
Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

04.2310.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.000,00 28.000,00 

TOTAL DISMINUCIÓ 1.000,00 
 
Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

01.9250.62600 Inversió en equips de processos informàtics 500,00 500,00 

TOTAL INCREMENT 500,00 
 
Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

01.9250.21200 Reparació, manteniment i conservació edificis 100,00 100,00 

01.9250.21300 
Reparació, manteniment i conservació maquinària, 
instal·lacions i utillatge 100,00 100,00 

01.9250.21500 Reparació, manteniment i conservació mobiliari 100,00 100,00 

01.9250.21600 
Reparació, manteniment i conservació equips de 
processos informàtics 100,00 100,00 

01.9250.22000 Material d'oficina no inventariable 100,00 100,00 

TOTAL DISMINUCIÓ 500,00 
 
Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

08.3420.13100 Personal laboral temporal 8.000,00 8.000,00 

TOTAL INCREMENT 8.000,00 
 
Modificació de despeses - Disminució:  
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Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

08.3420.13000 Personal laboral fix: retribucions bàsiques 3.260,00 6.019,17 
08.3420.13002 Personal laboral fix: altres remuneracions 2.313,00 5.844,65 
08.3420.15200 Altres incentius al rendiment 2.427,00 4.301,54 

TOTAL DISMINUCIÓ 8.000,00 
 
Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

01.01.3340,62500 Inversió en mobiliari 4.000,00 4.000,00 

TOTAL INCREMENT 4.000,00 
 
Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte Modificació 
Crèdits 
Definitius 

01.3340.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.000,00 1.000,00 

TOTAL DISMINUCIÓ 4.000,00 
 
La present modificació no afecta al principi d'estabilitat pressupostària que estableix la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera." 
 
Per tot això, PROPOSO: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2016, mitjançant 
crèdit extraordinari. 
 
Segon.- Publicar el present acord de conformitat amb l'article 38 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d'abril, en relació amb l'art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al BOPT, durant el termini de 15 dies per 
la seva exposició pública i possible presentació de reclamacions i en el benentès que de no 
presentar-se'n cap, l'acord esdevindrà definitiu sense que calgui una ulterior resolució. 
 
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: abtenció 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d’ERC: abstenció 

  

 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 
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8 G.M. del PSC: sí 

2 G.M. de CiU: no 

2 G.M. de la CUP: sí 

1 G.M. d’ERC: sí 

 

    

 
17.- EXP.NÚM. 20160393: APROVACIO ANNEX AL CONVENI DE SE RVEIS 

SOCIALS 2016  

  
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, des de l'any 1989, ve assumint competències en 
matèria de serveis socials. Al llarg d'aquest anys ha establert convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments de la comarca. Així, l'últim conveni subscrit amb l'ajuntament de l'Arboç fou pels 
exercici 2012-2015. 
 
El nou Contracte Programa, que defineix els objectius, les accions que calen desenvolupar, els 
recursos que cadascuna de les parts han d'aportar i els criteris d'avaluació, a hores d'ara 
encara s'ha de formalitzar. 
 
Per tal que no es vegin afectats els serveis i programes derivats d'aquest Contracte 
Programa,ja que un dels principis rectors és donar prioritat a l'atenció a les persones en 
situació d'especial necessitat social i de dependència, el Consell Comarcal del Baix Penedès 
creu oportú aprovar uns annexos amb una validesa de 6 i 3 mesos respectivament. 
 
Vist l'informe del Departament d'intervenció, núm. 20160196, de data 18 de maig de 2016, en el 
qual s'estableix que existeix crèdit disponible per afrontar aquesta despesa; 
 
Per tot l'anteriorment exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l'annex 1 (s'adjunta a aquest acord) del conveni de cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'ajuntament de l'Arboçen 
matèria de serveis socials. 
 
Segon.- Aprovar l'annex 2 (que s'adjunta a aquest acord) del conveni de cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'ajuntament de l'Arboç per tal 
d'ampliar els professionals dels serveis socials bàsics, així coml'establiment d'unes condicions 
específiques pel retorn del cost d'una treballadora social de l'ajuntament segons mòdul de la 
Generalitat. 
 
Tercer.- Aprovar la següent despesa: 
 
Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics25.666,66 euros 
Concepte 2. SAD9.500,00 euros 
Concepte 4. Grup voluntariat34,66 euros 
Concepte 5. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència366,23 euros 
 
Referent a les condicions específiques establertes per l'ajuntament: 
 
-Ampliació dels professionals dels serveis socials bàsics que el Consell Comarcal presta al 
municipi, concretament, augmentar en un 50% de la jornada laboral d'una treballadora social 
durant un període de 3 mesos, amb una despesa total de 3.809,28 euros. 
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-L'aportació a mitja jornada setmanal durant tot l'exercici 2016 d'una treballadora social de la 
pròpia plantilla als serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès, aquest fet 
suposarà una disminució de la despesa en aquest concepte per import de 10.562,03 euros. 
 
Aquestes despesesaniran a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 23-4, atès que a la 
aplicació 16.04.2310.46500 pressupostària de la Corporació no existeix crèdit disponible 
suficient. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i passar comunicació 
als departaments d'intervenció i serveis socials. 
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d’ERC: abstenció  

  

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

 

 

 
18.- EXP.NÚM. 20150806: MODIFICACIÓ ANNEX ECONÒMIC DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCBP I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA  

  

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'ORDRE 
EMO/204/2015, de 23 de juny, va aprovar les bases reguladores de subvencions per a la 
realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, 
prioritàriament a partir de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació. 

 

Atès que l'Ajuntament de l'Arboç, en Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2015, va 
aprovar la participació en el Programa Mixt de Treball i Formació dins la convocatòria de 
subvencions emmarcada en l'Ordre ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, abans exposada. 

 

 Atès que la Junta de Govern Local, en data 9 de novembre de 2015, va aprovar el Conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal per a l’execució d’accions d’ocupació en favor de 
persones aturades, dins el Programa de Treball i Formació PANP 2015, i que aquest conveni 
va ser ratificat pel Ple el dia 17 de novembre. 

  

Donat que en data 30 de març de 2016, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar la 
modificació de l’annex econòmic del conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal 
del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la comarca, entre ells l’Arboç, per a l’execució 
d’aquest programa; i arrel de l’admissió d’un recurs presentat pel CCBP al SOC on es 
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sol·licitava una revisió de l’import atorgat inicialment de 105.451,40 -€ a 119.507,24 -€ , amb un 
increment de 14.055,84 -€. 

  

Donat que durant l’execució del programa, hi ha hagut també incidències de determinats 
treballadors contractats i participants en el Programa i que aquests fets fan variar els imports 
inicials de la subvenció pels Ajuntaments de l’Arboç, Llorenç del Penedès i Bellvei. 

  

Vist l’informe d’Intervenció núm. 20160085 de data 4 de març de 2016, que autoritzava la 
modificació de la despesa a l’aplicació pressupostària 15.03.2410.48900 PROMOCIÓ 
ECONÓMICA - ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS. 

 

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

PRIMER. Aprovar la substitució del quadre Annex 2 inicial de 105.451,40 -€ pel nou quadre 
Annex 3 de 119.507,24 -€, amb la revisió corresponent dels imports econòmics del Programa, 
després de la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya respecte el recurs presentant pel 
Consell Comarcal del Baix Penedès.  

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

   
Resultat de la votació 

 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: sí 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d’ERC: abstenció 

   

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

 

 

 
19.- 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. 
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Seguint aquesta línea, el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, 
va aprovar les Bases per a la concessió de prestacions d'urgència social, dins de cada exercici 
econòmic. 

 
L'adopció d'aquest acord venia motivat 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 als dies d'avui. 

 
Actualment, la situació no ha millorat considerablement; ben al contrari, encara un gran nombre 
de famílies de l'Arboç necessiten d'ajuts socials per atendre urgències puntuals bàsiques de 
subsistència, com 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 
aquest transport adaptat per aquelles famílies amb poca capacitat econòmica. 

 
El suport a les famílies constitueix un dels eixos fonamentals de la política social d'aquesta 
Corporació. En aquest sentit, l'ajuntament de l'Arboç vol contribuir al benestar dels vilatans amb 
més dificultats econòmiques; i per aquest motiu, es creu convenient modificar les bases d'ajuts 
socials en el sentit d'incloure ajuts a les famílies que han de suportar 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. 

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 
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 de l'anunci, qualsevol persona interessada pugui 
consultar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que consideri oportunes. La 
referència d'aquest anunci es publicarà posteriorment al DOGC. En el supòsit de no presentar-
se cap al·legació en el termini establert, el present acord s'entendrà definitivament aprovat 
sense necessitat d'un de nou. 

 
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: abstenció 

G.M. d'ERC: abstenció   

 

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat, amb excepció de l'abstenció del 
Sr. Berber. 

 

 

 
20.- EXP.NÚM. 20150871: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT 

VIÀRIA, 2016-2019  

  
A l'octubre de 2015, es va procedir a la redacció del Pla Local de Seguretat Viària en el marc 
d'un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i l'ajuntament per tal de dissenyar 
i executar polítiques de seguretat viària efectives. 

L'objectiu del present Pla Local de Seguretat Viària de l'Arboç és la reducció de l'accidentalitat i 
la prevenció de sinistres a través de l'anàlisi dels nivells de sinistralitat del municipi i el 
diagnòstic visual de la configuració urbana en relació a la seguretat viària.  

Vist l'informe de la Policia Local de data 2 de desembre de 2015, el qual informa favorablement 
del contingut del Pla de referència. 

Vist l'informe de l'enginyer assessor municipal de data 10 de maig de 2016. 

D'acord amb l'informe del Secretari-Interventor de data 12 de maig de 2016. 

D'acord amb la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'Ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya. 
 
D'acord amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del següent dictamen per a 
posterior acord plenari: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Seguretat Viària de l'Arboç com a instrument de 
reducció d'accidents i prevenció de sinistres del municipi aplicant un conjunt d'activitats i 
actuacions dirigides a millorar la seguretat viària, definint l'espai públic i el sistema viari. El 
present Pla té una vigència de 4 anys, de 2016 a 2019. 

Segon.- Sotmetre l'aprovació inicial del Pla Local de Seguretat Viària de l'Arboç a informació 
pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i al taulers d'anuncis i seu 
electrònica municipal pel termini de trenta dies, durant el qual l'expedient restarà a disposició de 
qualsevol que vulgui examina'l, podent efectuar qui ho cregui convenient les al·legacions i 
suggeriments que es considerin pertinents.  

En el cas que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap reclamació o al·legació, 
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
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Tercer.- Nomenar a l'Inspector de la Policia Local responsable del seguiment del Pla i de 
gestionar l'execució de les actuacions, realitzar tasques de coordinació entre diferents 
departaments de l'ajuntament i actuar com a persona de contacte amb altres entitats, així com 
a responsable de la recopilació de dades necessàries per al seguiment i avaluació, d'emplenar 
fitxes de seguiment i càlculs d'indicadors. 

Quart.- Donar compte del present acord a la Junta Local de Seguretat i a la unitat corresponent 
del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig 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  

  

S'acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 
 
21.- EXP.NÚM. 20160365: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I 

EXECUTIU DE LA PISCINA D'ESTIU  

  
ANTECEDENTS DE FET 

En data 15 de gener de 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 028/16, es va contractar a 
l'empresa Hèlix Arquitectes Associats, SLP, amb CIF. B-65751588, la redacció del projecte 
bàsic i d'execució de remodelació de piscines i serveis complementaris a l'àrea d'esports i 
lleure a l'aire lliure, per import de 21.538,00 -€ (IVA 21% inclòs). 

Vist el projecte bàsic i d'execució de remodelació de piscines i serveis complementaris a l'àrea 
d'esports i lleure a l'aire lliure, presentat per Hèlix Arquitectes Associats SLP, en data 6 de maig 
de 2016, RE.20162231 

L'Arquitecta municipal en data 17 de maig de 2016 ha emès informe favorable que es transcriu 
a continuació: 

"(...) INFORME TÈCNIC 

ASSUMPTE: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE PISCINES I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS A L'ÀREA D'ESPORTS I LLEURE 

Analitzat el projecte presentat en data 6 de maig de 2016, reg 20162231, redactat per Hèlix 
Arquitectes Associats SLP, s'informa: 

SITUACIÓ URBANÍSTICA 
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D'acord amb el POUM aprovat definitivament el 12 de maig de 2009 i publicat al DOGC núm. 
5511 de 23 de novembre de 2009 

Classificació de sòl: Sòl Urbà  

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 

Usos: zona esportiva i d'esbarjo a l'aire lliure 

(Veure imatge 1 de l'annex) 

En la redacció del projecte s'han seguit els requeriments establerts pel Consell Català de 
l'Esport, en concret el que estableix el Decret 95/2000 de 22 de febrer, pel qual s'estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic (DOGC núm. 3092, de 6.3.2000), i el 
Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, de 22 de febrer. 
I el RD 742/2013, de 27 de setembre, pel que s'estableixen els criteris tècnics -sanitaris de les 
piscines. 
 
El projecte entre d'altres conté als punts següents: 

- Tots els estudis i càlculs necessaris per la legalització de la piscina. 

 
- Tots els detalls constructius dels vasos de les piscines 

- Detalls constructius d'obra civil pels equipaments relacionats amb la piscina (platges, quarto 
de màquines, magatzems i vestidors...)  

- Formació de canals pel sistema desbordant. 

- Revestiment i impermeabilització de vasos piscina.  

- Filtració i instal·lacions hidràuliques. 

- Tractament de l'aigua  

Detallats els requeriments tècnics en el document de la memòria i annexos. 

El quadre de superfícies és: 

 
(Veure imatge 2 de l'annex) 

 
El pressupost del projecte es divideix en tres parts: 

 
(Veure imatge 3 de l'annex) 

(Veure annex 4 

(Veure annex 5) 

 
CONCLUSIO 
 
Analitzat el projecte s'informa FAVORABLEMENT, per continuar la tramitació prevista.  
 
(...)" 
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Vist l'informe del Secretari-Interventor de 10 de maig de 2016, referent al compliment de la 
legislació i tramitació. 

FONAMENTS DE DRET 

- Article 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 

- - Article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- - Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 

- - Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (en endavant, 
LRBRL) i cartipàs municipal de 14 d juliol de 2011. 

- Per tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents 

ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la redacció del projecte bàsic i d'execució de remodelació de la 
piscina d'estiu i serveis complementaris a l'àrea d'esports i lleure a l'aire lliure, redactat per 
Hèlix Arquitectes Associats SLP i promogut per l'Ajuntament de L'Arboç. 

Segon.- Exposar al públic el present acord pel termini trenta dies naturals, mitjançant la 
publicació del corresponent edicte el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, tauler 
d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament perquè qualsevol persona que hi estigui interessada 
pugui presentar les al·legacions o reclamacions que cregui pertinents. 

Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions durant el període d'exposició pública, el 
projecte aprovat inicialment esdevindrà aprovat definitivament. 

Quart.- Notificar el present acord a Hèlix Arquitectes Associats SLP, als efectes pertinents, i 
al Departament d'Intervenció. 

   
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig 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: no 

2 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d’ERC: no 



 38 

22.- EXP.NÚM. 20160385: APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTA NCIAL DEL 
PROJECTE DE LES PISTES DE PADEL MUNICIPALS  

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 29 d'octubre de 2015, passat el termini d'informació pública de l'aprovació inicial sense 
presentar-se al·legacions, es va aprovar definitivament el Projecte de pistes de pàdel 
municipals redactat pels Serveis Tècnics municipals. L'aprovació definitiva es va publicar al 
Butlletí oficial de la Província de Tarragona núm. 263 de data 13 de novembre de 2015, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6995 de data 11 de novembre de 2015 i al Diari Ara 
de data 13 de novembre de 2015. 
 
Atès que el recinte del gas-oil, que donava subministrament a la Pisicina Coberta Municipal, ha 
quedat en desús, des de la Regidoria d'Urbanisme es va demanar als Serveis Tècnics 
municipals la modificació del projecte de les Pistes de Padel municipals per tal de replantejar 
les pistes de nord a sud amb la finalitat de que no hi hagi enlluernaments. 
 
Vista la modificació del Projecte de les Pistes de Padel municipals, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals, amb un pressupost d'execució material de 49.950,00 €. 
 
D'acord amb l'informe de l'Arquitecta Municipal de data 10 de maig de 2016, la modificació del 
projecte no suposa una alteració substancial de l'objecte i de les característiques bàsiques del 
projecte aprovat en data 29 d'octubre de 2015. 
 
Atès que aquesta modificació es pot considerar com una causa tècnica no prevista en la 
configuració inicial, i l'article 42 del ROAS permet introduir modificacions al projecte, la qual no 
suposa una variació de més del 20 % del pressupost del contracte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Articles 42 a 44 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 
 
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i 
cartipàs municipal de 14 d juliol de 2011. 
 
Per tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la modificació del Projecte de les Pistes de Padel Municipals, redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals al març 2016, amb un pressupost d'execució material de 
49.950,00€ i un pressupost total de 60.439,50€ (IVA 21% inclòs). 
 
Segon.- Notificar el present acord als Departaments de Secretaria i Intervenció, als efectes 
pertinents, i publicar el present acord al BOPT, DOGC i web municipal. 
  
  
Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

 
G.M. del PSC: sí 

G.M. de CiU: no 

G.M. de la CUP: no 

G.M. d'ERC: no  
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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: no 

2 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d’ERC: no 

  

 

 
23.- EXP.NÚM. 20160373: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ DE 

L'ORDENANÇA DE LA INTERVENCIO INTEGRAL D'ACTIVITATS  I 
INSTAL·LACIONS PER ADAPTACIÓ A LA NOVA LL EI 16/2015 DE 
SIMPLIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA  

  
Per providència de l'Alcaldia de data 10 de maig de 2016, es planteja la necessitat de modificar 
alguns articles de l'ordenança de la intervenció integral d'activitats i instal·lacions per adaptació 
a la nova llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa. 
 
L'enginyer assessor municipal, en data 12 de maig de 2016, emet informe el qual transcrit 
literalment diu: 
 
"En data 19 de febrer de 2014 es va publicar al BOPT (núm. 41) l'Ordenança Reguladora de la 
Intervenció Municipal Ambiental, de seguretat i salut pública d'aquest ajuntament. 
 
L'Ordenança vigent té per objecte regular el sistema d'intervenció administrativa de 
l'Ajuntament de l'Arboç sobre instal·lacions, els establiments i les activitats del seu terme 
municipal, quan afecten els béns jurídics i drets per garantir la salut i la seguretat de les 
persones i els béns, la tranquil·litat del veïns i els béns col·lectius i el patrimoni cultural, el 
creixement econòmic i social equilibrat i sostenible, i els drets dels usuaris i els consumidors. 
 
Des de la publicació d'aquesta Ordenança han aparegut noves lleis i normatives que 
modifiquen aspectes de regulació dels tràmits administratius inclosos en la Ordenança, basats 
en els procediments administratius derivats de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA).  
 
La més significativa és la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica (publicada al DOGC de 24 de juliol de 2015), que vol resoldre la 
intervenció en activitats no llistades a cap altra Llei sectorial i d'altres que fins al moment no 
estaven intervingudes perquè eren considerades innòcues. 
 
D'aquesta manera amb la modificació que es planteja de l'actual Ordenança es creen 
procediments nous en activitats que la LPCAA deixa al marge de regulació perquè no tenen 
incidència ambiental, però que es troben incloses en l'àmbit d'aplicació d'altres Lleis, o bé de 
les Lleis de procediments administratiu comú. Per aquestes activitats l'Ordenança crea i 
desenvolupa: 
 
·La comunicació prèvia d'obertura: per les activitats en les que l'ajuntament ha de controlar 
aspectes tècnics relatius a seguretat (incendis, no resolt per la Llei 3/2010). 
·La declaració responsable d'obertura, per la resta d'activitats que, fins al moment, la legalitat 
no havia considerat susceptibles de ser intervingudes. 
 
Per tot l'anteriorment exposat es proposa actualitzar l'actual Ordenança Reguladora de la 
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Intervenció Municipal Ambiental, de seguretat i salut pública d'aquest ajuntament, amb les 
següents modificacions: 
 
S'afegeix un nou subapartat, a), a l'apartat 5 de l'article 1, amb el text següent: 
 
« a) Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. » 
 
S'elimina l'apartat 4 de l'article 64 
 
S'elimina l'apartat 2 de l'article 112 
 
Es modifica l'apartat 1 de l'article 125, que resta redactat de la manera següent: 
 
1. Per realitzar la transferència de les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions 
prèvies, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació (per duplicat): 
 
a)Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitatsb)Declaració conjunta de canvi de 
titularitat 
c)Fotocòpia NIF o CIF 
d)Fotocòpia del model censal 036 i/o 037. Alta del nou titular i baixa de l'anterior. 
e)Declaració de responsable en matèria de salut alimentària (R.D Llei 191/2011), si s'escau 
f)En el cas de les activitats legalitzades abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, 
d'intervenció integral de l'administració ambiental, en que no es disposi de documentació 
tècnica, aquesta s'haurà de presentar amb la comunicació prèvia de canvi de nom i/o certificat 
tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent. 
g)Les activitats classificades en el REPAR (espectacles públics i activitats recreatives, així com 
bars, bars restaurants o similars) hauran de presentar també: 
 
§Declaració responsable que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts en el 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. (model Generalitat de Catalunya, o similar 
§Declaració responsable relativa a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons 
preveu el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives (model Generalitat de Catalunya, o similar), amb còpia de la pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent del pagament. 
 
Es modifica el subapartat a) de l'apartat 1 de l'article 114, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
« a) El projecte bàsic (contingut mínim establert a l'annex V) amb memòria ambiental o, en el 
seu cas, únicament memòria ambiental[1], que es presenta en el format i de conformitat amb 
els requeriments i criteris que es determinin per Ordre de la Generalitat[2], atenent però les 
característiques de les petites i mitjanes empreses i la incidència ambiental de la respectiva 
activitat. » 
 
Es modifica l'apartat 1 de l'article 136, que resta redactat de la manera següent: 
 
«1. Estan sotmesos a comunicació prèvia d'obertura totes aquelles activitats que quedin 
incloses a l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa. » 
 
S'afegeix l'apartat 2 a l'article 136, amb el text següent: 
 
«2. També estaran sotmeses a comunicació prèvia d'obertura aquelles activitats no incloses als 
annexes de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, ni 
subjectes tampoc a llicència o comunicació prèvia d'obres, però incloses als annexes 1 o 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. En aquestes activitats s'haurà de sol·licitar l'informe 
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d'incendis que preveu l'article 21 de la Llei 16/2015 i un cop obtingut, presentar la comunicació 
prèvia. » 
 
Es modifica l'apartat 1 de l'article 137, amb el text següent: 
 
«1. En els supòsits de comunicació prèvia d'obertura establerts a l'article 136.1 d'aquesta 
ordenança, s'haurà de presentar, per duplicat, la següent documentació: 
 
a)Sol·licitud de comunicació prèvia d'obertura (segons model municipal) 
b)Fotocòpia DNI o CIF del titular de l'activitat 
c)Fotocopia declaració censal, model 036 o 037 
d)Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per 
a accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent. (contingut mínim fixat a 
l'annex V) 
e)Certificació signada pel tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions 
s'adeqüen al projecte i/o documentació tècnica presentats i que es compleix amb la normativa 
vigent. 
f)Declaració responsable de salut alimentària (segons model), si es tracta d'establiments de 
comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars 
preparats, bars i bars-restaurants.  
g)Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns de 
domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'ajuntament) 
h)Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que 
no estiguin connectades al sistema públic de sanejament 
i)Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o haver presentat la comunicació prèvia 
d'obres quan procedeixi. 
j)Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar 
estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 
3/2010. » 
 
Es modifica l'apartat 2 de l'article 137, amb el text següent: 
 
«2. En els supòsits establerts a l'article 136.2 d'aquesta Ordenança, prèviament a la 
presentació del Règim de Comunicació, s'ha d'obtenir un informe favorable en matèria 
d'incendis. (Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats i infraestructures) 
 
Per tant, caldrà presentar amb anterioritat a la comunicació, la següent documentació, per 
duplicat: 
 
a)Format paper de la memòria i plànols en matèria de prevenció d'incendis 
b)Format informàtic de la memòria i plànols en matèria de prevenció d'incendis 
c)Portada de la documentació tècnica (formulari SP01)  
d)Certificat de coincidència entre format paper i electrònic (formulari SP02)  
 
La documentació a aportar, tant documents de text com documentació gràfica, s'haurà de 
presentar en format PDF. A més a més, també es pot presentar la documentació gràfica en un 
dels següents formats: Autodesk (*.DXT), format autoCAD d'Autodesk (*.DWG) o format 
MicroStation de Bentley (*.DGN). » 
 
Es modifica l'article 138, amb el text següent: 
 
« Les activitats subjectes a règim de declaració responsable d'obertura són totes aquelles 
activitats que quedin incloses a l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa. 
 
El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement d'aquest Ajuntament l'inici 
d'una determinada activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable, segons 
model que es faciliti, en la qual declararà, sota la seva responsabilitat, que compleix els 
requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa 
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d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-me el compliment 
durant la vigència de l'exercici de l'activitat. » 
 
Es modifica l'article 139, amb el text següent: 
 
« La documentació específica que caldrà presentar per a una activitat inclosa a l'article 138 de 
la Ordenança o que no es trobi classificada a cap annex (innòcua) serà la següent: 
 
a)Sol·licitud de Declaració Responsable d'obertura (segons model municipal) 
b)Fotocòpia DNI o CIF del titular de l'activitat 
c)Fotocopia declaració censal, model 036 o 037 
d)Certificació signada pel tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions 
s'adeqüen i compleixen amb la normativa vigent. 
e)Declaració responsable de salut alimentària (segons model), si es tracta d'establiments de 
comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars 
preparats, bars i bars-restaurants. » 
 
S'elimina l'apartat 2 de l'article 141. 
 
Es modifica l'Annex V, que resta redactat de la manera següent: 
 
«ANNEX V. INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA DE CONTENIR EL PROJECTE AMB MEMÒRIA 
AMBIENTAL QUE HA D'ACOMPANYAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA DE LES 
ACTIVITATS CLASSIFICADES 
 
VECTOR 1: JUSTIFICACIÓ NORMATIVA SECTORIAL AMBIENTAL I ALTRES SECTORIALS 
 
1.Objecte 
2.Antecedents 
3.Referència normativa 
4.Dades generals 
4.1.Classificació catalana d'activitats econòmiques. 
4.2.Classificació d'acord amb normativa ambiental 
4.3.Descripció general del projecte. 
4.4.Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el POUM 
4.5.Relació superfícies construïdes i útils 
4.6.Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la 
flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestres com marítims, els factors climàtics, el 
paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni cultural. 
4.7.Mesures establertes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius. 
4.8.Descripció de l'origen de l'aigua de consum, i tractaments previs, si escau. 
5.Dades comunes 
5.1.Emissions a l'atmosfera 
5.1.1.Dades sobre emissions d'olors, fums i gasos en xemeneies 
5.1.2.Sistemes de tractament d'olors, fums i gasos 
5.2.Emissions de soroll i vibracions 
5.2.1.Estudi d'impacte acústic segons annex 10 del Decret 176/2009. 
5.3.Emissions d'aigües residuals 
5.3.1.Detall del procés de generació d'aigües residuals i procés, si s'escau, que les genera. 
5.3.2.Caracterització i cabal en l/dia i m3/any. 
5.3.3.Balanç d'aigües 
5.3.4.Sistema de tractament d'efluents 
5.3.5.Punts d'abocament identificats en UTM's 
5.4.Generació de residus 
5.4.1.Caracterització, segons el CRC i producció en kg/dia i t/any per a cada tipologia 
5.4.2.Detall de les instal·lacions de gestió interna dels residus i especificació sobre: 
5.4.2.1.Sistema de recollida 
5.4.2.2.Sistema d'emmagatzematge interior del recinte 
5.4.2.3.Número i característiques dels contenidors que s'escaiguin 
5.4.2.4.Sistema de lliurement per a la seva gestió externa 
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5.4.2.5.Destinació final prevista per a cada tipologia de residus 
5.5.Descripció de les característiques de la il·luminació exterior 
5.5.1.Justificació compliment normativa d'immissió lluminosa 
5.5.2. 
6.Descripció de les instal·lacions tècniques 
6.1.Instal·lació elèctrica 
6.2.Instal·lació de climatització 
6.3.Instal·lació de gas 
6.4.Altres instal·lacions considerades de seguretat industrial 
 
VECTOR 2: JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVA SECTORIAL DE CONDICIONS DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS i ACCESSIBILITAT 
 
1.Objecte 
2.Antecedents 
3.Referències normatives 
4.Dades generals 
5.Límits a l'extensió de l'incendi 
5.1.Sectorització respecte veïns 
5.1.1.Parets mitgeres 
5.1.2.Façanes 
5.1.3.Cobertes 
5.2.Sectorització interior implantada 
5.3.Resistència al foc de l'estructura 
5.4.Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
5.5.Locals de risc especial 
6.Evacuació dels ocupants 
6.1.Compatibilitat dels elements d'evacuació 
6.2.Alçades d'evacuació 
6.3.Càlcul de l'ocupació 
6.4.Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
6.5.Dimensionament dels elements d'evacuació 
6.6.Protecció de les escales i vestíbuls d'independència 
6.7.Portes situades en els recorreguts d'evacuació 
6.8.Discontinuïtats en el paviment 
6.9.Seguretat en vers al risc d'impacte o atrapament 
6.10.Senyalització i enllumenat d'emergència 
6.11.Enllumenat d'emergència i senyalització dels mitjans d'evacuació 
6.12.Espai exterior segur 
6.13.Control de fums d'incendi 
7.Instal·lacions de protecció contra incendis 
7.1.Extintors portàtils 
7.2.Boques d'incendi equipades 
7.3.Sistema de detecció i d'alarma 
7.4.Instal·lació automàtica d'extinció 
7.5.Columna seca 
7.6.Hidrants exteriors 
7.7.Ascensors d'emergència 
7.8.Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
7.9.Sistema d'abastament d'aigua 
8.Accessibilitat per a bombers 
8.1.Aproximació i entorn 
8.2.Accessibilitat per façana 
8.3.Franges de protecció respecte de la forest 
 
9.Justificació compliment CTE DB-SU i resta de normativa d'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 
 
PLÀNOLS 
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1.Situació 
2.Emplaçament 
3.Distribució i superfícies 
4.Sectors d'incendi 
5.Recorreguts d'evacuació 
6.Instal·lacions de protecció contra incendis 
7.Instal·lacions d'evacuació de fums d'incendi 
8.Alçats i seccions 
9.Franges de protecció respecte de la forest 
10.Plànol descriptiu de l'apartat de dades comunes (emmagatzematge de residus, xarxa de 
sanejament, focus de soroll, xemeneies, posició equips de climatització, detall de façana, entre 
altres)(E 1:100 / E 1:50) 
11.Plànol descriptiu d'instal·lacions tècniques(electricitat, climatització, gas, .... ) » 
 
 
Es fa necessari, doncs, comptar amb un text actualitzat, en el que s'incorpori totes aquelles 
modificacions normatives que s'han anat produint d'ençà de l'aprovació de l'actual ordenança. 
 
Vist l'informe del Secretari-Interventor núm. 20160023 de data 12 de maig de 2016. 
 
Per tot això, l'Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de la intervenció integral d'activitats i 
instal·lacions d'acord amb els termes i indicacions proposades en l'informe de l'enginyer 
assessor municipal transcrit en els antecedents del present acord. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci inserit 
al DOGC, al BOP 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  
  
 
Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

 
G.M. del PSC: sí 
 
G.M. de CiU: abstenció 
 
G.M. de la CUP: abstenció 
 
G.M. d'ERC: abstenció  

  

Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova per unanimitat. 
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24.- EXP.NÚM. 20160033: DEROGACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT D EL 
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 buits legals així com regular 
supòsits no contemplats en el reglament. Cal tenir en compte que han transcorregut 14 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 regularització reglamentaria. 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. 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 
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'incorporin 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 BOP 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 23 de maig 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  
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s’aprova amb el següent resultat: 

8 G.M. del PSC: sí 

2 G.M. de CiU: sí 

2 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d’ERC: sí 

  

 
 
 
25.- EXP.NÚM. 20160379: DEROGAR L'ORDE NANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT 

AMBULANT I APROVACIÓ INICIAL D'UNA NOVA ORDENANÇA  

  
L'Ajuntament de l'Arboç disposa d'una ordenança reguladora del mercant ambulant. Per 
providència de l'Alcaldia de data 12 de maig de 2016, es planteja la necessitat de derogar 
aquest ordenança i aprovar una altra de nova, per tal d'adaptar la seva normativa a la legislació 
actual. Cal tenir en compte que han transcorregut uns quants anys des de la seva entrada en 
vigor, sense que s'hagi produït cap modificació de la mateixa.  
 
Al llarg d'aquests anys doncs, s'han anat detectant supòsits i situacions no contemplats 
normativament, però que calen donar-los una regularització adient.Són situacions que 
mereixen una atenció jurídica i cal, per tant, que siguin regulades en la present Ordenança que 
es proposa per aprovar. En especial, el motiu principal és la darrera aprovació del Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que entra en vigor 
el 16 de juliol d'enguany. 
 
Es fa necessari, doncs, comptar amb un text actualitzat, en el que s'incorporin tots els supòsits 
que es puguin plantejar en aquesta matèria. D'aquesta manera, es podrà continuar prestant un 
servei adient als ciutadans. 
 
Vist l'informe del Secretari-Interventor núm. 20160030, de data 18 de maig de 2016. 
 
 
Per tot això, l'Alcalde proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Derogar la totalitat de la Ordenança del mercat ambulant de l'Arboç, que actualment 
està en vigor. 
 
Segon.- Aprovar inicialment una nova Ordenança de venda no sedentària o mercat ambulant, 
la qual s'annexa a la present proposta d'acord. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci 
inserital DOGC, al BOP 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  
   
 
Resultat de la votació  
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Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig 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: abtenció 

1 G.M. d’ERC: sí 

  

 

 
26.- EXP.NÚM. 20160370: APROVACIO DEL PLA DIRECTOR DE PA RTICIPACIO 

CIUTADANA DE L'ARBOÇ (2016-2019)  

  
 
El 8 de gener de 2016, per Decret de l'Alcaldia núm. 20160013 es va adjudicar a l'empresa 
MIRADA LOCAL, SL la contractació del servei del Gabinet de Participació Permanent per la 
elaboració i posada en marxa del Projectede Participació Ciutadana, amb una durada de 12 
mesos de gener a desembre de 2016. 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, es vol proposar l'aprovació del Pla Director de 
Participació Ciutadana de l'Arboç 2016-2019 (PDPC), amb la voluntatd'escoltar, compartir i 
deliberar amb els veïns i veïnes del municipi, les qüestions que afecten el poble, i poder 
respondre a les seves necessitats reals; per treballar de manera conjunta, i alhora, dissenyar 
les polítiques públiques; sent la representació de les bases d'una nova manera de governar, 
més participativa i relacional. 

Es vol dotar al municipi, dels mecanismes de planificació d'actuacions i l'establiment d'espais 
participatius, que contribueixin a crear consciència, i posin les bases per a la futura 
consolidació de la praxis participativa del municipi e interaccionar per gestionar de manera 
conjunta els recursos existents, o crear-ne de nous. 

El PDPC pretén ordenar la participació ciutadana de la Vila i impulsar una millora en 
l'organització municipal per a fer-la més permeable a la participació ciutadana; d'altra banda, 
vol reforçar la capacitació de la ciutadania i les seves organitzacions per promoure la seva 
implicació en la vida de la Vila, mitjançant els canals i processos de participació adients. 

El PDPC permet establir objectius sobre matèria de participació, i sobre el disseny de mètodes i 
estratègies per assolir-los. Aquests objectius són: 

1. Assentar i ampliar les bases per tal que la població de l'Arboç comenci a adquirir l'hàbit 
participatiu i sorgeixi una consciència col·lectiva que s'impliqui en els afers públics. 



 48 

2. Dotar l'Arboç d'un full de ruta que respongui a les necessitats reals del municipi i dels 
seu teixit social i ciutadà. 

3. Recopilar i ordenar les actuacions a implementar per aconseguir que els veïns i veïnes 
se sentin partícips de l'acció municipal. 

4. Facilitar que les diferents àrees o àmbits municipals tinguin a l'abast eines 
participatives per tal acompanyar i enriquir els respectius projectes. 

5. Fer palès el compromís i voluntat de l'Ajuntament d'impulsar una nova forma de 
"govern" que posi en un primer pla els valors de la transparència, la codecisió i la 
implicació dels veïns i veïnes en els projectes de desenvolupament municipal. 

6. Capacitar l'administració municipal, en termes d'organització i de processos, per tal de 
donar un salt qualitatiu quant a transversalitat i interdepartamentalitat, requisits 
indispensables per promocionar amb èxit la participació ciutadana. 

7. Optimitzar la tasca comunicativa de l'Ajuntament, oferint més i millors canals de 
comunicació i coneixement de l'actualitat del municipi i, en especial, dels projectes que 
es duen a terme des del consistori. 

8. Millorar la qualitat de vida i el dia a dia de les entitats i el teixit associatiu, tot aportant 
eines que en facilitin la seva tasca i activitat al servei del municipi. 

 
Vistos els articles 4.1.a) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) i 178del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMC), 
atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, 
dins l'esfera de les seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A 
conseqüència d'aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter 
general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s'hi. 
 
D'acord amb l'article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en disposar que, en 
l'esfera de la seva competència, les entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els 
alcaldes dictar bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis. 
 
Atès també l'article 18.1 b) de la referida Llei de Bases, que configura com a dret i deure dels 
veïns del municipi, participar en la gestió municipal d'acord amb allò disposat en les lleis, i en el 
seu cas, quan la col·laboració amb caràcter voluntari sigui interessada pels òrgans de govern i 
administració municipal. 
 
Per tot l'anteriorment exposat, aquesta Regidoria proposa al Ple, els següents  
 
ACORDS: 
 
1r. Aprovar inicialment el Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç (2016-2019). 
 
2n.- Publicar l'acord en el BOPT i DOGC i obrir un termini de 30 dies hàbils d'exposició pública, 
durant el qual es podran presentar l'Ajuntament les al·legacions que es considerin oportunes. 
 
3r. Quan no s'hagin presentat reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà 
d'aprovació definitiva. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Pla 
Director s'han de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i del municipi, al butlletí oficial de 
la província i a la web municipal. També s'ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
4t. Notificar aquest acord a l'empresa MIRADA LOCAL SL. 
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Resultat de la votació 
 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 23 de maig 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: no 

2 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d’ERC: no 

  

 

 
27.- PRECS I PREGUNTES 

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

  

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

  

  

El SECRETARI - INTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


