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

 

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  COMISSIÓ INFORMATIVA PLE 

número 2016006 2016008 

caràcter ordinari ordinari 

data 26 de setembre de 2016 29 de setembre de 2016 

horari de les 19:10 a les 19:40 hores  de les 19:10 a les 21:00 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  NO X 
Gabriel Curieses Esteban PSC  X X 
Sonia Magrané Rus PSC  NO X 
Dídac Bassa Romero PSC  NO  X 
Miguel Angel del Rio Martos PSC  NO X 
Joan Plana Pons CiU X X 
Olga Navarro Ribas CiU NO X 
Carmina Malagarriga de Broto CUP X X 
Xavier Berber Olivella CUP X NO 
Carles Ribé Solé ERC X X 
  
 
Excusen la seva assitència a la C.I.  
  
Montserrat Pérez Gallego 
Sonia Magrané Rus 
Dídac Bassa Romero 
Miguel Angel del Rio Martos 
Olga Navarro Ribas 
 
 
Excusen la seva assitència al ple  
           
Xavier Berber Olivella 
 
 
Secretari.interventor  
 
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- EXP. NÚM. 20160578. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI 7/16 DE 
DATA 28 DE JULIOL DE 2016. 

2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE 
S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016. 

3.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS 
ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016  

4.- EXP.NÚM. 20160536: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC DEMANANT QUE ES 
DECLARI LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS COM A TERRITORI I SOCIETAT 
EN GREU SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL I ECONÒMICA, I SOL.LICITAR 
L'EXECUCIÓ D'UN PLA EXCEPCIONAL D'ACTUACIÓ 

5.- EXP.NÚM. 20160688: MOCIÓ DEL G.M DE CIU DEL MÓN LOCAL EN SUPORT 
ALS 25 ANYS DE "LA MARATÓ DE TV3". 

6.- EXP.NÚM. 20160689: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE SUPORT AL PROCÉS 
CONSTITUENT. 

7.- EXP.NÚM. 20160551: RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 
20160873 DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2016 PEL QUAL ES RECTIFICA EL 
PLEC DE CLAUSULES DE LA LICITACIO DE L'OBRA DE REMODELACIÓ DE 
LA PISCINA D'ESTIU I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L'ÀREA D'ESPORTS I 
LLEURE. 

8.- EXP.NÚM. 20160377: RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 01/09/16 REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE 
CLAUSULES ADMINISTRATIVES DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
D'ARRENDAMENTS FINANCERS, AMB OPCIÓ DE COMPRA, 
D'IMPRESSORES MULTI-FUNCIÓ II 

9.- EXP.NÚM. 20080685: MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIARIA DEL MUNICIPI. 

10.- EXP.NÚM. 20160527: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA MUNICIPAL PEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 

11.- EXP.NÚM. 20160085: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
D'OBRA I MOVIMENT DE TERRES PER EXPLANACIONS 

12.- EXP.NÚM. 20160546: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM.9 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
"REGULARITZACIÓ DE L'ÚS PROVISIONAL DINS L'ÀMBIT D'EMBOTITS 
BUNDÓ". 

13.- EXP.NÚM. 20160555: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE L'ARBOÇ ANY 2016 
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14.- EXP.NÚM. 20160685: APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS 2017. 

15.- EXP.NÚM. 20160457: RECTIFICACIO DELS ERRORS MATERIALS DE 
L'EXERCICI 2015. 

16.- EXP.NÚM. 20160675: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9. CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT GRUP DE PROGRAMA  

17.- PRECS I PREGUNTES 

  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

 
 
1.- EXP. NÚM. 20160578. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORD INARI 7/16 DE 

DATA 28 DE JULIOL DE 2016.  

  
Havent-se lliurat a tots els regidors, prèviament a aquest Ple, l'acta a aprovar, el Sr. alcalde 
pregunta si hi ha algun membre del ple que vulgui fer cap pregunta o esmena. 

No prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 

  
  
2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE 

S’HAN DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOS T 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.- 

DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA DICTATS 
ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 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. 20160536: MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC DEMANANT QUE ES 
DECLARI LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS COM A TERRITORI  I 
SOCIETAT EN GREU SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL I ECO NÒMICA, I 
SOL.LICITAR L'EXECUCIÓ D'UN PLA EXCEPCIONAL D'ACTUA CIÓ 

  
La crisi econòmica que va començar a finals dels 2000s, encara és fortament present avui dia. 
Tot i que avui dia, i per efecte miratge que ofereixen les dades massa agregades o agregades 
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d'una certa manera, molts creuen que estem començant a sortir de la crisi; aquesta premissa 
és un exemple quasi perfecte de la anomenada fal•làcia ecològica. Aquesta crisi, com totes, no 
afecta d'igual manera ni a les persones ni als territoris, això fa que hi hagi territoris i societats, 
que per la raó que sigui, siguin més vulnerables a escenaris de crisi i/o que tinguin poder per 
reinventar-se i sortir endavant satisfactòriament. En aquest escenari, el Baix Penedès és 
clarament una comarca que no se n'està sortint.  

La nostra comarca i els seus municipis ja fa massa anys que tenen dades macroeconòmiques, 
d'atur, socials... molt dolents i amb una clara tendència cap a la no millora a curt i mig termini. 
Tot i això demostra que malgrat els esforços que es realitzen des del territori (limitats per 
endeutaments i la manca de recursos), la nostra realitat social, econòmica i territorial requereix 
d'un decidit pla de xoc per a poder fer que ens en puguem sortir. Perquè el Baix Penedès està 
decidit a sortir-se'n però necessita una ajuda excepcional per part de tothom que se la pugui 
oferir.  
  
Aquesta dificultat es deu en gran part en què el principal motor econòmic de la nostra comarca 
va ser la construcció, i que vam esdevenir una comarca dormitori, convertint-se en un reservori 
de mà d'obra per a les zones productives de Catalunya. Cal trencar aquesta visió, cal que el 
Baix Penedès pugui crear feina també i cal que sigui un lloc on interessi crear feina i 
prosperitat. Cap territori o de país ni cap projecte de futur pot menysprear el potencial de cada 
zona, i el Baix Penedès per la seva situació i per ésser el nus de comunicacions de Catalunya, 
en té de molt. Podríem, per exemple, esdevenir el referent de l'arc Mediterrani en formació 
professional, tenint-ne el major campus d'aquest tipus d'ensenyament que és en gran part la 
base de l'èxit socioeconómic dels països més desenvolupats d'Europa.  

Models exitosos de què poden fer les institucions superiors per intentar canviar una tendència 
negativa al territori n'hi ha a tota Europa. Tots aquest models s'han basat en buscar el progrés 
real i sostenible de la societat i l'economia de la zona, però sobretot s'han basat en reconèixer 
l'excepcionalitat de la zona. Si el Baix Penedès encara no ha assolit els estàndards previstos, 
cal que es reforcin les polítiques per aconseguir-ho, i això vol dir fer polítiques excepcionals.  

Finalment, cal dir que, a diferencia del que pot passar amb les catàstrofes naturals (Real 
Decreto 307/2005), les situacions d'emergència social i econòmica no tenen una legislació clara 
que permeti començar a treballar per canviar aquesta dinàmica, és per això i en previsió a 
futurs escenaris d'emergència d'origen no natural, que cal que la nostra legislació no permeti 
que es pugui tenir la mateixa inacció de les institucions superiors que ha patit el Baix Penedès 
en aquests anys.  

Vistos aquests arguments, es sol.licita al ple de l'Ajuntament de l'Arboç acordar:  

1. Demanar a les institucions superiors que declarin a la comarca del Baix Penedès i als seus 
municipis com a territoris i societats en greu situació d'emergència social i econòmica, per a un 
termini no superior als 5 anys.  

2. Demanar a les institucions superiors, juntament amb tots els actors de la societat 
baixpenedesenca, la redacció i programa d'execució d'un pla excepcional d'actuació per a què 
la comarca del Baix Penedès pugui començar a sortir de la crisi amb un projecte resilient i 
sostenible.  
  
3. Demanar a les institucions superiors la creació d'una partida extraordinària, i compromís 
d'incorporació de les partides necessaris en els diferents per encetar les accions que s'acordin 
dins del pla excepcional d'actuació del punt 2.  

4. Demanar a les institucions superiors legislar adientment per a institucionalitzar la declaració 
de territoris i societats en greu situació d'emergència social i econòmica, i les línies d'actuació 
pertinents. Utilitzar l'experiència baixpenedesenca com a model.  

5. Donar compte dels acords a la resta d'ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, al 
Consell Comarcal del Baix Penedès, a la Diputació de Tarragona, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern d'Espanya i a les Corts Espanyoles. 
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Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'acorda deixar-lo sobre la taula. 
 
 
 
5.- EXP.NÚM. 20160688: MOCIÓ DEL G.M DE CIU DEL MÓN LOC AL EN SUPORT 

ALS 25 ANYS DE "LA MARATÓ DE TV3".  

  
 
MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE "LA MA RATÓ DE TV3"  
 
"La Marató de TV3" és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La 
Marató de TV3 l'any 1992, amb l'objectiu d'obtenir recursos econòmics per a la investigació 
científica de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre 
aquestes patologies. 

Fa 25 anys que "La Marató de TV3" desenvolupa una important tasca de sensibilització de la 
població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha 
consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de 
divulgació científica,de conscienciació ciutadana i d'educació de la societat.  

El projecte ha aconseguit l'empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions 
han fet de la "La Marató de TV3" un esdeveniment solidari referent. 

Al llarg de la trajectòria, també s'ha aconseguit l'adhesió d'empreses que s'han implicat en la 
logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis 
necessaris per al correcte funcionament. Alhora s'ha comptat amb la participació d'altres 
empreses col·laboradores a través d'aportacions, que tenen el seu reconeixement en el 
programa o en la campanya de sensibilització. 

Però "La Marató de TV3" no tindria l'abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de 
58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats populars 
organitzades. "La Marató de TV3" és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària 
capacitat de mobilització social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al 
llarg de les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris 
de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a "La Marató de TV3".  

Gràcies als més de 150 milions recaptat, s'han fet importants avenços en la recerca biomèdica 
amb 723 projectes d'investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany 
commemora el seu 25è aniversari i que des de l'àmbit municipal també es vol reconèixer.  

Per tot això abans esmentat, des de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:  

Primer.-  Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l'Ajuntament de L'Arboç en 
l'organització i sessió d'espais per als actes de "La Marató de TV3". 
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Segon.-  Participar en el projecte "Regalar Cultura", que pretén agrair la participació als 
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l'organització dels diferents actes de "La 
Marató de TV3", a través d'invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament. 

Tercer.-  Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament 
realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, 
que es realitzen a través de les conferències que des de l'any 1997 es celebren a les escoles 
de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.  

Quart.-  Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l'Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: abstenció 
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 
1 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
6.- EXP.NÚM. 20160689: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE SUPORT AL PROCÉS 

CONSTITUENT. 

  
MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT  
 
El 20 de gener de 2016 el Ple del Parlament va adoptar la Resolució 5/XI de creació de la 
comissió d'Estudi del Procés Constituent. Aquesta comissió té la voluntat de debatre en 
profunditat com ha d'ésser el full de ruta per arribar a la consecució de l'Estat català. 
 
Els ciutadans i ciutadanes ja en diverses ocasions hem mostrat per la via de la democràcia que 
cal trencar amb Espanya i avançar cap a la independència:  
 
Les eleccions del 25 de novembre de 2012 amb una participació gairebé del 68% el Parlament 
sortint va obtenir un mandat clar a favor del dret a decidir. Les forces sobiranistes van arribar a 
un acord al 12 de desembre de 2013 per a la celebració d'una consulta a Catalunya sobre el 
futur polític.  
 
El 9 de novembre de 2014 amb la consulta sobre la independència 2.300.000 persones vam 
acudir a les urnes tot i les amenaces i la por per part de l'Estat espanyol.  
 
Amb tot, aquesta consulta no va ser vinculant, de manera que el 27 de setembre de 2015 amb 
les eleccions de caràcter plebiscitari al Parlament de Catalunya, el Parlament va obtenir una 
majoria clara a favor d'iniciar un procés de ruptura amb 72 diputats.  
 
Atès que l'Estat actua a cop d'impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la manca 
de voluntat de diàleg. 
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Atès que no hi ha cap marge d'acció per al reconeixement del dret a decidir del poble català 
dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L'única manera possible d'exercir aquest dret 
és per la via de la desconnexió i l'activació d'un procés constituent propi. 
 
Atès que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi, 
democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el 
suport i l'aval de les institucions catalanes. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a la Mesa del Parlament i a tots els diputats en l'aprovació de les 
conclusions de la Comissió d'estudi del procés constituent i en conseqüència del full de ruta 
cap a la independència.  
 
SEGON. Posar a disposició del Govern de Catalunya totes aquelles eines necessàries per a la 
consecució d'un Estat independent. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, 
a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol. 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la moció a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: a favor 
G.M. de la CUP: a favor 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, es desestima amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: no 
2 G.M. de CiU: sí 
1 G.M. de la CUP: sí 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
7.- EXP.NÚM. 20160551: RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCA LDIA NÚM. 

20160873 DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2016 PEL QUAL ES  RECTIFICA EL 
PLEC DE CLAUSULES DE LA LICITACIO DE L'OBRA DE REMO DELACIÓ DE 
LA PISCINA D'ESTIU I SERVEIS COMPL EMENTARIS DE L'ÀREA D'ESPORTS 
I LLEURE.  

  
El sr. Alcalde dona compte al Ple, per la seva ratificació, el Decret de l'Alcaldia núm. 20160873, 
de data 15 de setembre de 2016, que transcrit literalment diu: 

"El Ple de l'ajuntament de l'Arboç en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016 va aprovar 
l'expedient de contractació de les obres de remodelacióde la piscina d'estiu i serveis 
complementaris de l'àrea d'esport i lleure.  

En la mateixa sessió es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir la contractació. 
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La clàusula 5 del Plec estableix que el valor estimat del contracte és de 693.635,26 euros. 

Per altra banda, la clàusula 10 i l'annex II del plec, regulen la solvència econòmica i financera, 
així com la solvència tècnica i professional que han de reunir els licitadors interessats en 
aquesta contractació. En les mateixes, no es fa menció de la necessitat de que el licitador que 
presenti oferta estigui degudament classificat.  

No obstant, en el projecte tècnic, aprovat pel Ple de la corporació de data 28 de juliol de 2016, 
si fa referència a la necessitat de classificació del licitador. Segons aquest projecte, la 
classificació és la següent: 

GRUP SUBGRUPCATEGORIA 

CC-2D 
EE-1C 
CC-6D 
II-1C 
 
Així mateix, es constata que en el plec de clàusules administratives particulars no hi consta la 
codificació de l'objecte del contracte mitjançant el codi CPV. 

Vist l'article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que la classificació dels 
empresaris com a contractista d'obres de les administracions públiques, és exigible i produeix 
efectes per a l'acreditació de la seva solvència per als contractes d'obra, quan el valor estimat 
dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros. 

Vist els articles 26 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament General 
de la llei de contractes de les administracions públiques, modificat pel Reial Decret 773/2015, 
de 28 d'agost, que regulen les categories de classificació dels contractes d'obres. 

Vista la Disposició transitoria segona delReial Decret 773/2015, de 28 d'agost, la qual estableix 
el següent quadre d'equivalència entre els subgrups inclosos en l'art 26 d'aquets reglament i 
aquells atorgats d'acord amb el reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el 
Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques: 

Categoría del contrato Categoría Real Decreto 1098/2001 

1 A ó B 

2 C 

3 D 

4 E 

5 F 

6 F 
 
Vista la Disposició transitòriaprimera del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que 
desenvolupa parcialment la llei de contractes del sector públic, la qual disposa que els 
contractes que hagin de ser comunicats al Ministeri d'Economia i Hisenda per la seva inscripció 
en el registre Públic de contractes, s'utilitzarà per la codificació de l'objecte del contracte els 
codis CPV, aprovats pel reglament 213/2008/CE, de 28 de novembre de 2007. 
 
És per tot això que RESOLC: 
 
Primer.- Rectificar el plec de clàusules administratives particulars en el sentit que s'inclogui el 
codi CPV d'aquest contracte, així com l'exigència que les empreses licitadores estiguin 
degudament classificades d'acord amb la classificació indicada en el projecte bàsic i d'execució 
de remodelació de piscines i serveis complementaris de l'àrea d'esports i lleures de l'Arboç.  



 9 

 
Segon.- Procedir a la rectificació de les següents clàusules administratives particulars: 
 
1.- La clàusula 1a: 
Fer constar: 
 
"El codi CPV d'aquest contracte es el 45212212." 
 
2.- Rectificar la clàusula 7a: 
 
On diu: 
"Clàusula 7a.- Capacitat per a contractar 
 
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, que tinguin plena capacitat 
d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar de l'article 60 TRLCSP, quines 
finalitats, objecte o àmbit d'activitat, tinguin relació directe amb l'objecte del contracte, i acreditin 
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Així mateix, hauran de complir 
les condicions de compatibilitat senyalades en l'art.56 del TRLCSP. 
 
2. Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional 
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi 
l'objecte del contracte. 
 
3. Les adjudicacions del contracte a favor de persones que no tinguin la plena capacitat d'obrar 
o de la solvència exigida o que estiguin incurses en causes de prohibició, seran nul·les de ple 
dret en els termes de l'article 32.b) de la TRLCSP." 
 
Ha de dir :  
 
"Clàusula 7a.- Capacitat per a contractar 
 
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, que tinguin plena capacitat 
d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar de l'article 60 TRLCSP, quines 
finalitats, objecte o àmbit d'activitat, tinguin relació directe amb l'objecte del contracte, i acreditin 
la seva classificació d'acord amb aquest Plec. Així mateix, hauran de complir les condicions de 
compatibilitat senyalades en l'art.56 del TRLCSP. 
 
2. Els licitadors hauran d'acreditar estar classificats en els següents grups, subgrups i 
categories:  
 
GRUP SUBGRUPCATEGORIA 
 
CC-2D 
EE-1C 
CC-6D 
II-1C 
 
Categoría del contrato Categoría Real Decreto 1098/2001 

1 A ó B 

2 C 

3 D 

4 E 

5 F 

6 F 
 
3. Les adjudicacions del contracte a favor de persones que no tinguin la plena capacitat d'obrar 
o de la classificació exigida o que estiguin incurses en causes de prohibició, seran nul·les de 
ple dret en els termes de l'article 32.b) de la TRLCSP." 
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3.- Rectificar l'Annex II: 
 
On diu: 
 
"12.- Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera podrà acreditar-se  
per un o varis dels següents mitjans: 
 
12.1 Declaració apropiada d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una 
assegurança d'indemnització per riscos professionals. 
 
12.2 Els comptes anuals presentats en el registre Mercantil o en el Registre oficial 
corresponent. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els Registres oficials 
podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats. 
 
12.3 Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en 
l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, referit com a màxim als 3 últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o de l'inici de les activitats de l'empresari, 
en la mesura en que disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis. 
 
13.- Documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvènciatècnica o professional, 
s'acreditarà per els següents mitjans: 
 
13.1 Una relaciódels principals obresrealitzats en els últims tres anys que inclogui imports, 
dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.  
 
Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificat expedit o visat per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari siguin un 
subjecte privat, mitjançant certificació expedida per aquest o, a falta d'aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 
 
13.2 Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de 
l'empresa, acreditant que es compte amb professionals amb titulacions correctes i degudament 
col·legiats. 
 
13.3 Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu personal 
directiu acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 
 
13.4 Indicació de la part del contracte que l'empresari tingui eventualment el propòsit de 
subcontractar. " 
 
Ha de dir: 
 
"12.- Documents acreditatius de la classificació. S'inclourà el certificat que acrediti que 
l'empresa licitadora està classificada en els termes exigits en aquest plec.  
Les empreses que es trobin pendents d'obtenir la classificació, haurà d'aportar el document 
acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar que ha 
obtingut la classificació exigida en el termini previst per a l'esmena de defectes o omissions en 
la documentació.  
 
La falta o insuficiència de la classificació no es podrà suplir mitjançant la integració de la 
solvència amb mitjans externs.  
 
Les empreses comunitàries, no espanyoles, podran acreditar la classificació mitjançant els 
certificats de classificació o documents similars que acreditin la seva inscripció en llistes oficials 
d'empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o 
mitjançant certificació emesa per organismes que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre que estigui establert 
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l'empresari. Dits documents hauran d'indicar les referències que hagin permès la inscripció de 
l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com la classificació obtinguda. " 
 
Tercer.- Aprovar una ampliació del termini per presentar ofertes en el mateix nombre de dies 
transcorreguts des de l'anunci de licitació fins a la última publicació del present acord. 
 
Quart.- Fer públic aquest acord mitjançant la publicació d'un edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i en el perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple per a la seva ratificació en la propera sessió que celebri. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord als Departaments de l'Ajuntament afectats.Sisè.- Comunicar 
aquest acord als Departaments de l'Ajuntament afectats." 
   
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: a favor 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: abstenció 

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 

1 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d'ERC: no 

 

 
8.- EXP.NÚM. 20160377: RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUN TA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 01/09/16 REFERENT A LA RECTIFICACIÓ D EL PLEC DE 
CLAUSULES ADMINISTRATIVES DE LA CONTRACTACIÓ DE SER VEIS 
D'ARRENDAMENTS FIN ANCERS, AMB OPCIÓ DE COMPRA, 
D'IMPRESSORES MULTI-FUNCIÓ II  

  
El senyor Alcalde dona compte al ple, per la seva ratificació, l'acord adoptat per la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària del dia 1 de setembre de 2016 en la que es rectifica el Plec 
de clàusules administratives particulars que han de regir en la contractació de serveis 
d'arrendaments financers, amb opció de compra, d'impressores multi-funcioII, i que transcrit 
literalment diu: 

"Expedient 20160377 ASSUMPTE; "APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS D'ARRENDAMENTS FINANCERS, AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'IMPRESSORES 
MULTI-FUNCIO II 
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El ple de la corporació en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016 va aprovar l'expedient 
de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat corresponent al contracte 
d'arrendament financer, renting, pel subministrament de vuit equips d'impressió multifunció A4 
per diversosdepartaments municipals. 

En el mateix acord s'aproven els Plecs de clàusules administratives particulars iPlecs de 
prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació. També s'acorda cursa 
invitacions a les següents empreses: 

- CA PRINTER, SL 

- COPIMAC, SL 

- SISTEMES D'OFICINA DEL PENEDÈS, SA  

- REPRO-VALLÈS, SL 

- LYRECO ESPAÑA, SA 

En data 26 d'agost de 2016 es fan arribar aquestes invitacions a aquestes empreses, 
juntament amb els Plecs de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 

Posteriorment, es detecten els següentserrors en les clàusules administratives particulars: 

1.- S'ha detectat un error material en l'import en lletres del valor estimat del contracte ja que 
hi figura TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA quan l'import correcte es el de 
33.889 €. Així doncs: 

On diu 

"(...) 
CINQUENA.- Valor estimat del contracte 

El valor estimat del present contracte pel període previst de cinc anys tenint en compte el 
que disposa l'art. 88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense 
IVA (28.000,00 -€), -sense previsió de que hi hagi pròrrogues-, més5.880,00 -€ 
corresponent a l'IVA, serien un valor estimat del contracte de 33.880 -€ IVA inclòs  
(TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA). 

(...)" 
 
Ha de dir 

"(...) 
CINQUENA.- Valor estimat del contracte 

El valor estimat del present contracte pel període previst de cinc anys tenint en compte el 
que disposa l'art. 88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense 
IVA (28.000,00 -€), -sense previsió de que hi hagi pròrrogues-, més5.880,00 -€ 
corresponent a l'IVA, serien un valor estimat del contracte de 33.880 -€ IVA inclòs  
(TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA). 

(...)" 
 
2.- S'ha detectar un error material en el punt de les millores ofertades. En el mateix hi figura 
millores en el software quan en realitat, en la present licitació, no es te en compte el aquest 
aspecte. L'error ve donat pel fet de que es va utilitzar com a borrador base per redactar els 
Plecs de clàusules , el plec corresponent a una licitació anterior de les impressores en el 
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que si que demanàvem millores en el software. Per error no es va eliminar aquest 
parràgraf. Així doncs: 

On diu 

DISSETENA.- Criteris i proposta d'adjudicació 

(...) 
 
2) Millores ofertades TRENTA PUNTS (30 PUNTS). 

a) Per les millores en el software aportat per a la gestió d'escaneig de documents, 
especificat en l'apartat 3 Accessori-1 del Plec de Presecripcions Tècniques.(20 punts). 
 
b) Per millores en gestió i suport (10 punts): 

En aquest apartat es valoraran les millores de seguiment i resolució d'incidències, 
consumibles, lectura de comptadors, temps de resposta en cas d'avaria, i formació de 
personal, tenint en compte que la formació bàsica s'ha d'incloure a l'oferta, i que una oferta 
que no detalli la formació que donarà serà exclosa de la puntuació i la licitació. 

Es presentaran valorades i expressada aquesta amb import i IVA a banda. 
Es valoraran aquest criteri en funció de l'import de les millores i segons la fórmula aplicable 
al criteri anterior. 

Ha de dir 

"DISSETENA.- Criteris i proposta d'adjudicació 

(...) 
 
2) Millores ofertades TRENTA PUNTS (30 PUNTS). 

Per millores en gestió i suport: 

En aquest apartat es valoraran les millores de seguiment i resolució d'incidències, 
consumibles, lectura de comptadors, temps de resposta en cas d'avaria, i formació de 
personal, tenint en compte que la formació bàsica s'ha d'incloure a l'oferta, i que una oferta 
que no detalli la formació que donarà serà exclosa de la puntuació i la licitació. 

Es presentaran valorades i expressada aquesta amb import i IVA a banda. 

Es valoraran aquest criteri en funció de l'import de les millores i segons la fórmula aplicable 
al criteri anterior. 

(...)" 
 
Vist l'article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim juridic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, d'acord amb el quals les 
administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instancia dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Es per tot això que proposo l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de les clàusules c inquena i dissetena del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars atès els erro rs materials detectades en les 
mateixes, quedant redactades de la següent forma: 

CINQUENA.- Valor estimat del contracte 
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El valor estimat del present contracte pel període previst de cinc anys tenint en compte el 
que disposa l'art. 88 TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense 
IVA (28.000,00 -€), -sense previsió de que hi hagi pròrrogues-, més5.880,00 -€ 
corresponent a l'IVA, serien un valor estimat del contracte de 33.880 -€ IVA inclòs  
(TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA). 

"DISSETENA.- Criteris i proposta d'adjudicació 

(...) 
 
2) Millores ofertades TRENTA PUNTS (30 PUNTS). 

Per millores en gestió i suport: 

En aquest apartat es valoraran les millores de seguiment i resolució d'incidències, 
consumibles, lectura de comptadors, temps de resposta en cas d'avaria, i formació de 
personal, tenint en compte que la formació bàsica s'ha d'incloure a l'oferta, i que una oferta 
que no detalli la formació que donarà serà exclosa de la puntuació i la licitació. 

Es presentaran valorades i expressada aquesta amb import i IVA a banda. 
Es valoraran aquest criteri en funció de l'import de les millores i segons la fórmula aplicable 
al criteri anterior. 

SEGON.- Aprovar una ampliació del termini per presentar ofertes, per part de les empreses 
invitades, en sis dies naturals més. 

TERCER.- Notificar el present acord a totes les empreses interessades en la present 
licitació. 
 
QUART.- Donar compte d'aquest acord, per la seva ratificació, a l'òrgan plenari de la 
corporació en la propera sessió que celebri. 

 Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
1 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
9.- EXP.NÚM. 20080685: MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GES TIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIARIA DEL MUNICIP I. 

  
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 26 de Febrer de 2009, va adjudicar el 
contracte del servei públic de recollida domiciliària de residus "porta a porta" a l'empresa 
ANDRÉS ALCANTARA SANTIAGO SL, formalitzant-se el corresponent contracte administratiu 
el dia 30 de març de 2009. 
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Posteriorment, l'òrgan de contractació en sessió ordinària de data 31 de gener de 
2013,autoritzà la cessió d'aquestcontracte administratiu a favor de l'empresa ELANE 
SERVICIOS ESPECIALES SL. 

En data 23 d'agost de 2016, el tècnic municipal responsable del servei "porta a porta", ha emès 
un informe, que tot seguit es transcriu literalment, en el qual s'indica la conveniència 
d'actualitzar els serveis i els costos associats als mateixos, degut a la incorporació de nous 
conceptes, així com la definició dels nous costos associats a cada servei: 

"Informe sobre la modificació del contracte de gest ió del servei públic de recollida 
domiciliària del municipi de l'Arboç adjudicat a l' empresa ELANE SERVICIOS 
ESPECIALES SL per incorporar l'actualització de ser veis efectius que es fan i els seus 
costos associats. 

1.- Actualització dels serveis i dels seus costos associats que es fan dins del contracte de 
gestió del servei públic de recollida domiciliària del municipi de l'Arboç adjudicat a l'empresa 
ELANE SERVICIOS ESPECIALES SL. 

De cara a formular l'actualització dels serveis i dels seus costos associats a la prestació del 
servei ho fem en aplicació de l'article 67 del plec que parla de les "optimitzacions trimestrals", i 
que al respecte diu de manera literal el següent: 

"La planificació dels treballs no és estàtica, sinó que ha d'estar oberta a adaptacions a fi i efecte 
de millorar l'eficiència i els resultats de la prestació. Serà, per tant, objecte d'un procés 
sistemàtic conjunt d'actualització, ja sigui periòdic (en principi, trimestral), ja sigui quan ho 
acordin totes dues parts, de manera que: 

1. S'incorpori tota la informació obtinguda en els períodes anteriors, fruit de l'experiència i 
coneixements in situ del contractista, les queixes dels ciutadans, els informes i 
avaluacions del Servei Tècnic de Seguiment. 

2. Redistribueixi recursos, modificant i reforçant actuacions on siguin més necessàries, en 
detriment, en el seu cas, d'altres entorns amb menys nivell d'exigència. 

3. Adapti el sistema de recollida a les dificultats detectades per assolir els objectius del 
plec. 

 
Aquest procés d'optimització trimestral és objecte de les condicions següents: 

1.D'una reunió mensual dels coordinadors d'ambdues parts, com a mínim, per plantejar els 
temes pendents d'optimització i traçar els eixos de millora corresponents. 

2.D'un procés de concreció de les propostes de solució per part dels contractistes, de 
modificacions de xarxes i itineraris que calguin, i d'un procés de discussió/consens/decisió de 
les modificacions finals. 

3.La contracta ha d'haver presentat documentalment les modificacions de la planificació, com a 
mínim, una setmana abans de la seva realització." 

En aquest sentit, fent ús del que es preveu a l'article 67 del plec, i amb la finalitat d'assolir 
l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació del servei es formulen les següents propostes de 
modificació del contracte: 

-Incorporació del servei de recollida els conceptes següents: 

a.Recollida "porta a porta" de restes vegetals 

b.Actes lúdics o festius 
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c.Mercat setmanal i polígons industrials  

Respecte del servei de recollida "porta a porta" de les restes vegetals les característiques del 
servei que es presta són: 

-Es fa els dilluns al matí, a partir de les 8.00h 

-La periodicitat es quincenal 

-Es recull també un mimin de quatre cops a la setmana les restes vegetals "porta a porta" de 
les floristeries del municipi (dilluns, dimecres, divendres i dissabte) i NO ES PODRAN 
BARREJAR amb la recollida que es fa aquests mateixos dies de les restes de menjar 

-L'equip de recollida estarà format per un vehicle, un conductor i un operari 

-La durada de cada servei serà de 4h, inclosa la recollida i el transport al gestor autoritzat 

-Els costos del servei es fixen en 416 €/mes (IVA NO INCLÒS). 

Pel que fa als conceptes actes lúdics i mercat i polígons, s'introdueixen per deixar constància 
en el seguit de costos del servei de totes i cadascuna de les accions que es fan i que fins ara 
no quedaven prou ben recollides en el desglòs que es fa a la factura mensual corresponent. 
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Taula 1: Taula resum dels diferents serveis vinculats al contracte de gestió del servei públic de 
recollida domiciliària del municipi de l'Arboç adjudicat a l'empresa ELANE SERVICIOS 
ESPECIALES S.L.  

b) Definició dels nous costos associats a cada serv ei. 

Fruit de l'experiència acumulada des del mes de juliol de 2013 amb el sistema de recollida 
"porta a porta" de les fraccions orgànica domiciliaria, orgànica comercial, paper i cartró, 
envasos lleugers, fracció resta, vidre (contenidors), deixalleria mòbil, o equip d'emergència i 
àrees s'ha vist que es pot fer un ajut dels costos dels diferents serveis, en alguns casos a la 
baixa i en d'altres a l'alça. 

  
HORARI DOMICILIS I COMERCIAL  

  
DILLUNS  

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
DISSABTE  

 
DIUMENGE 

 
RESTES DE 
MENJAR  

       

 
ENVASOS 
LLEUGERS 
VEÏNS I 
COMERÇ 

       

 
PAPER I 
CARTRO 
VEÏNS I 
COMERÇ 

       

 
REBUIG 

       

 
BOLQUERS  

       

  
HORARI RECOLLIDES RESTES DE MENJAR EXTRES  
PELS GRANS GENERADORS PROPOSTA NOU SERVEI PORTA A P ORTA 

 
RECOLLIDES 
EXTRES 
GRANS 
GENERADORS 

       

  
ALTRES SERVEIS  

MERCAT  Setmanal       

DEIXALLERIA 
(1) 

Quinzenal   Quinzenal     

MOBLES I 
TRASTOS 

   Quinzenal     

RECOLLIDA 
RESTES 
VEGETALS  

Quinzenal       

ÀREES 
EMERGÈNCIA 
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Al mateix temps cal integrar diferents conceptes com el servei de recollida "porta a porta" de 
restesvegetals, el mercat i els polígons i els actes lúdics o festius. 

Tot aquest ajustos es fan sense que comporti un increment dels costos globals de la prestació 
del contracte doncs els estalvis generats en algunes partides compensen els costos superiors 
que hi ha en d'altres i d'aquesta manera el balanç global és zero tal i com es pot veure al 
quadre adjunt. 

Actualització de la prestació de serveis i dels cos tos associats a cada servei  
del contracte degestió del servei públic de recolli da domiciliària del  
municipi de l'Arboç adjudicat a l'empresa ELANE  

Servei  Cost /mes  Cost/mes  
actualitzat  

Diferència 
costos  

    

Servei orgànica domicilis  5.015 € 6.202 € 1.187 € 
Servei orgànica comercial 3.134 € 1.456 € -1678 € 
Servei resta (domicilis i comercial) 3327,35 3.537,00 € 209,65 € 

Servei paper i cartró "porta a porta"  3.650,90 € 2.862,00 € -789 € 

Servei envasos  lleugers "porta a porta"  6.984,11 € 5.782,00 € -1.202 € 
Vidre contenidors 780,11 € 936,00 € 155,89 € 

Mobles i trastos vells 963,73 € 963,73 € 0 € 

Nou servei de recollida de  
restes vegetals "porta a porta"  

-------- 416 € 416 € 

Deixalleria mòbil 688,79 € 697,00 € 8,21 € 
Equip d'emergència i àrea emergència (rebuig, 
orgànica, paper i cartró i envasos lleugers) 

2.615,28 € 3.500,54 € 885,26 € 

Actes lúdics 0,00 € 250,00 € 250 € 

Mercat i polígons industrials 0,00 € 557,00 € 557 € 

IMPORT SERVEI (Sense IVA)  27.159,27 € 27.159,27 € 0 € 
 
 
Taula 2: Costos associats a cada servei" " 

Atès que la incorporació de la recollida "porta a porta" de restes vegetals, actes lúdics o festius, 
i el mercat setmanal i polígons industrials al servei de recollida domiciliaria de residus "porta a 
porta" no comporta un increment dels costos globals del contracte,degut als ajustos en els 
diferents serveis, en alguns casos a la baixa i en altres a l'alça. 

De conformitat amb els articles 105 a 107 i 219 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 14 de novembre, que atorga la potestat 
pública de modificació dels contractes per raons d'interès públic. 

És per tot això que proposo al ple l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.-  Aprovar la següent actualització dels serveis i dels costos associats a cada un d'ells, 
corresponent al contracte de gestió del servei públic de recollida domiciliària de l'Arboç, 
adjudicat a l'empresa ELANE SERVICIOS ESPECIALES SL: 

Servei  Cost /mes  Cost/mes  
actualitzat  

Diferència 
costos  

    

Servei orgànica domicilis  5.015 € 6.202 € 1.187 € 
Servei orgànica comercial 3.134 € 1.456 € -1678 € 

Servei resta (domicilis i comercial) 3327,35 3.537,00 € 209,65 € 

Servei paper i cartró "porta a porta"  3.650,90 € 2.862,00 € -789 € 



 19 

Servei envasos  lleugers "porta a porta"  6.984,11 € 5.782,00 € -1.202 € 
Vidre contenidors 780,11 € 936,00 € 155,89 € 

Mobles i trastos vells 963,73 € 963,73 € 0 € 

Nou servei de recollida de  
restes vegetals "porta a porta"  

-------- 416 € 416 € 

Deixalleria mòbil 688,79 € 697,00 € 8,21 € 
Equip d'emergència i àrea emergència (rebuig, 
orgànica, paper i cartró i envasos lleugers) 2.615,28 € 3.500,54 € 885,26 € 

Actes lúdics 0,00 € 250,00 € 250 € 

Mercat i polígons industrials 0,00 € 557,00 € 557 € 

IMPORT SERVEI (Sense IVA)  27.159,27 € 27.159,27 € 0 € 
 
 
Segon.-  Notificar el següent acord ELANE SERVICIOS ESPECIALES SL i comunica'l al 
Departament d'Intervenció i al de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Arboç. 
 
No obstant això, la Comissió Informativa dictaminarà i el Ple acordarà allò que estimin més 
oportú.  
  
Resultat de la votació 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

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

 
10.- EXP.NÚM. 20160527: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ DE 

L'ORDENANÇA MUNICIPAL PEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA  

  
El Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2013 va aprovar 
definitivament l'Ordenança municipal pel civisme i la convivència. El text d'aquesta ordenança 
va ser publicada íntegrament en el butlletí oficial de la Província de Tarragona, núm. 234, del 
dia 10 d'octubre de 2013. 
 
D'ençà de la seva entrada en vigor, s'ha pogut detectar certs comportaments incívics per part 
dels ciutadans que no es troben tipificats ni sancionats suficientment per aquesta normativa 
municipal. 
 
Hem de tenir clar que les ordenances de civisme són un tipus d'ordenances municipals 
encarregades per regular tot allò que tingui a veure amb el comportament cívic i que ens 
ajuden a aconseguir un equilibri social. En aquest sentit, el civisme, és un comportament 
respectuós dels ciutadans amb les normes de convivència, i que possibilita aconseguir més 
seguretat ciutadana. 
 
Per aquest motiu es planteja la necessitat de modificar l'actual ordenança pel civisme i la 
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convivència. Els vilatans tenen dret a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat i 
tranquil·litat públiques, a no suportar situacions de risc o de perill injustament causades, ni 
accions que limitin el seu benestar, consagrat en aquesta ordenança. 
 
En concret, caldria modificar els següents articles: 
 
a)Article 127. Tipificació general de les infraccions lleus. 
(...) 
12º Les següents infraccions que incompleixen de forma lleu respecte la legislació d'animals: 
(...) 
b) Tancar els animals de companyia en els maleters del s vehicles. 
(...)" 
k) No evitar la fugida d'animals 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 
 
Article 127. Tipificació general de les infraccions lleus. 
(...) 
12º Les següents infraccions que incompleixen de forma lleu respecte la legislació d'animals: 
(...) 
b) i en l'interior dels mateixos vehicles per més d'un a hora . 
(...)" 
 
k) No evitar la fugida d'animals i dur-los sense lligar o sense corretja. 
 
b)Article 127 Tipificació general de les infraccions lleus. 
(...) 
Afegir al final de l'article 127.1.7º: "(...) així com realitzar-hi necessitats fisiològiques o bé 
escopir a la via pública". 
 
c)El capítol VIII regula els sorolls a la via pública. Durant els mesos d'estiu moltes vegades les 
terrassa dels bars produeixen molèsties al veïns.  
 
L'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives, i al seu Reglament, disposa que l'horari de tancament de terrasses i vetlladors és 
finsa les 01:30 hores com a màxim, llevat que s'estableixi en les respectives ordenances 
municipals un horari més restrictiu. 
 
Donada la problemàtica que any darrera any es produeix resepcte els sorolls d'aquest tipus 
durant la nit, caldria fixar un horari més restrictiu per tal de millorar la convivència ciutadana. 
 
Per tant, a l'article 85 d'aquesta l'Ordenança caldrà introduir el següent apartat:  
 
Article 85 - Establiments i activitats 
 
(...) 
 
85.6. L'horari de tancament de les terrasses i dels  vetlladors serà com a màxim el 
següent:  
 
Horari general : 
De dilluns a dijous fins a les 00:00 hores.  
Divendres, dissabtes i vigílies de festius fins la 01:00 hores. 
Diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
 
Horari juliol i agost : 
De dilluns a dijous fins les 00:00 hores 
Els divendres fins la 01:00 hores. 



 21 

Els dissabtes i vigílies de festius fins les 2:00 h ores. 
Els diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
 
Horaris especials : 

- Revetlla de Sant Joan: 02:30 hores. 
- Festa Major:  
- Els divendres, dissabtes i diumenges fins les 3:30 hores.  
- Els dilluns i dimarts fins les 2:00 hores.  
(...) 
 
Així mateix, a l'article 127 caldria introduir un nou punt: 
 
Article 127. Tipificació general de les infraccions lleus: 
 
"41º No complir, ni respectar l'horari de tancament  de les terrasses i vetlladors ." 
 
d)Incorporar un segon paràgraf a l'article 127 
 
127.2 Les infraccions previstes en els articles 127 .1 12º, apartats d) i p) seran 
castigades dins de l'interval de sancions per la se va banda més alta, de 150,00 € a 
300,00 €. 
 
És per això, que es fa convenient la modificació de l'ordenança pel civisme i la convivencia 
 
Vist l'informe de data 8 de juliol de 2016 del Secretari-Interventor  
 
Per tot això, l'Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.  Aprovar inicialmentla modificació de l'Ordenançapel Civisme i la Convivència, en el 
següent sentit: 
 
1.- Afegir a l'article 127.1.12º el següent: 
 
b) (...)i en l'interior dels mateixos vehicles per més d'un a hora . 
(...) 
 
k) No evitar la fugida d'animals i dur-los sense lligar o sense corretja 
 
" 
 
2.- Afegir al final de l'article 127.1.7º: "(...) així com realitzar-hi necessitats fisiològiques o 
bé escopir a la via pública". 
 
3.-A l'article 85, introduir l'apartat 6 amb el següent redactat: 
 
"85.6. L'horari de tancament de les terrasses i del s vetlladors serà com a màxim el 
següent:  
 
Horari general : 
De dilluns a dijous fins a les 00:00 hores.  
Divendres, dissabtes i vigílies de festius fins la 01:00 hores. 
Diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
 
Horari juliol i agost : 
De dilluns a dijous fins les 00:00 hores 
Els divendres fins la 01:00 hores. 
Els dissabtes i vigílies de festius fins les 2:00 h ores. 
Els diumenges i festius fins les 00:00 hores. 
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Horaris especials : 
- Revetlla de Sant Joan: 02:30 hores. 
- Festa Major:  
- Els divendres, dissabtes i diumenges fins les 3:30 hores.  
- Els dilluns i dimarts fins les 2:00 hores."  
 
4.- Introduir el punt 41º a l'article 127, amb el següent redactat: 
 
"41º No complir, ni respectar l'horari de tancament  de les terrasses i vetlladors." 
 
5.- Incorporar un segon apartat a l'article 127: 
 
"127.2. Les infraccions previstes en els articles 1 27.1 12º, apartats d) i p) seran 
castigades dins de l'intèrval de sancions per la se va banda més alta, de 150,00 € a 
300,00 €." 
 
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 tota persona interessada pugui presentar 
les al·legacions o reclamacions que creguin oportunes. Cas de que no se'n presenti cap, 
s'entendrà definitivament aprovada la modificació de la Ordenança 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 de Tarragona, a la seva comunicació al Departament de Governació i Relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat. 

  
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 

G.M. del PSC: a favor 

G.M. de CiU: abstenció 

G.M. de la CUP: abstenció 

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 

1 G.M. de la CUP: no 

1 G.M. d'ERC: sí 

 

 
11.- EXP.NÚM. 20160085: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ DE 

L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
D'OBRA I MOVIMENT DE TERRES PER EXPLANACIONS  

  
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 3 de desembre de 2009, va aprovar 
inicialment l'Ordenança municipal de la gestió controlada de residus d'obra i moviments de 
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terres per explanacions i/o amb finalitat agrícola, obrint un període d'informació pública de 
trenta dies. En data 20 de gener de 2010, l'aprovació inicial va esdevenir definitiva. 

Primerament, amb l'entrada en vigor del Decret 16/2015, de 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'ha vist modificat, entre d'altres, l'article187 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, eliminant-
se la necessitat de llicència urbanística prèvia per a un conjunt d'actuacions com les 
construccions i instal·lacions de nova planta, les obres d'ampliació, reformes i d'altres que no 
requereixen de projecte tècnic, etc. Aquestes modificacions afecten directament a text de 
l'Ordenança. 
 
En segon lloc, la revisió de l'ordenança ve motivada per la problemàtica existent en sòl no 
urbanitzable del terme municipal de l'Arboç on els últims temps s'han realitzat deposicions 
incontrolades de residus de la construcció en finques agrícoles. 

Per aquest motius es planteja la necessitat d'actualitzar l'Ordenança municipal de la gestió 
controlada de residus d'obra i moviments de terres per explanacions i/o amb finalitat agrícola. 

En concret, caldria modificar els següents articles: 

-L'article 5è. Definicions apartat b) 

(...) 

b) Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o d'enderrocament 
en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i 
escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposi l'alteració del volum, de l'ús, de les 
instal·lacions d'ús comú o del número d'habitatges i locals, i que no necessita projecte firmat 
per professionals titulats. Són les obres subjectes a llicència d'obres menors. 

(...)" 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...)  

b) Obres de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o d'enderrocament en un 
domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i escassa 
entitat constructiva i econòmica, que no suposi l'alteració del volum, de l'ús, de les instal·lacions 
d'ús comú o del número d'habitatges i locals, i que no necessita projecte firmat per 
professionals titulats. 

(...). 
 
-L'article 5è. Definicions apartat c) 

(...) 

c) Moviment de terres: Es considera moviment de terres els desmunts, explanacions, 
excavacions i terraplenats en qualsevol classe de sòl. D'acord amb l'article 179.2 de la Llei 
d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia els moviments de terra i les obres de 
desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl. 

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 
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c) Moviment de terres: Es considera moviment de terres els desmunts, explanacions, 
excavacions i terraplenats en qualsevol classe de sòl. Seguint el que estableix l'article187 estan 
subjectes a la llicència urbanística prèvia amb les excepcions que estableix l'article 187 ter del 
DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/2015, 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. L'art. 187 ter. estableix: En sòl no urbanitzable i urbanitzable no 
delimitat són actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació 
prèvia. Els moviments de terra, l'explanació deterrenys, l'obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que 
s'executin al'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció del'administració 
forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient. 

-L'article 7è: Procediment a seguir en la gestió controlada dels residus d'obra apartat 2. 

(...) 

7.2 En el cas d obres menors, l'interessat farà una estimació del volum de residus, atenent a les 
característiques específiques de l'actuació i, en el seu cas, les justificacions tècniques 
aportades pel sol·licitant. 

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 

7.2 En el cas d'obres en règim de comunicació prèvia, l'interessat farà una estimació del volum 
de residus, atenent a les característiques específiques de l'actuació i,en el seu cas, les 
justificacions tècniques aportades pel sol·licitant. 

(...) 
 
-L'article 7è: Procediment a seguir en la gestió controlada dels residus d'obra apartat 3. 

(...) 

7.3 Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment d'obtenir la 
llicència municipal, ha de dipositar la corresponent fiança d acord amb el que s indica a l'article 
següent. 

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 

7.3 En la sol·licitud de la llicència d'obra o en el règim de comunicació prèvia s'aportarà 
contracte amb gestor de residus autoritzat. 

(...) 
 
-L'article 7è: Procediment a seguir en la gestió controlada dels residus d'obra apartat 4. 

(...) 

7.4 Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els 
residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció de les quals siguin membres. També estaran exempts 
si la planta és de titularitat de l'ens local que atorga la llicència. 
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Tanmateix, el sol·licitant acreditarà haver signat amb el gestor dels residus un document 
d'acceptació que sigui suficient per garantir la correcta destinació del volum i tipus de residus. 

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 

7.4 Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment d'obtenir la 
llicència municipal, ha de dipositar la corresponent fiança d'acord amb el que s'indica a l'article 
següent. En el cas d'obres en règim de comunicació prèvia la fiança es dipositarà juntament amb 
el registre d'entrada de la sol·licitud, mitjançant el rebut corresponent. 

(...) 
 
-L'article 9è: Procediment a seguir en la gestió controlada de moviments de terres per 
explanacions i/o amb finalitat agrícola. 

(...) 

9.1 Qualsevol moviment de terres que representi una alteració de la topografia existent 
requerirà la sol·licitud de la llicència corresponent. 

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 

9.4 Seguint el que estableix l'article 187 estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb les 
excepcions que estableix l'article187ter del DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 16/2015, 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. L'art.187 ter. estableix: En sòl no 
urbanitzable i urbanitzable no delimitat són actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia. Els moviments  de terra, l'explanació de terrenys, l'obertura, la 
pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació 
arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de 
l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient. 

(...) 
 
-L'article 10è: Determinació dels costos i garanties, apartat 1. 

(...) 

a) Residus d'enderrocs i de la construcció, 12,02 € /m3 de residus previstos en el projecte,  
amb un mínim de 120,20 € 

b) Residus d'excavacions, 6,01€ /m3, amb un m ínim de 300,51€ i un màxim de 24.040,48€. En 
aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança es 
calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l'obra:  

- Obres d'enderrocament: 0,15%  

- Obres de nova construcció: 0,15%  

- Obres d'excavació: 0,07%  
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En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicació d'aquests darrers percentatges no podrà 
serinferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 161/2001 de 12 de juny, de 
modificació del decret 201/1994.  

(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 

(...) 

a)Residus d'enderrocs i de la construcció: 12,02€/m3 de residus previstos en el projecte, amb 
un mínim de 150€ 

b)Residus d'excavacions: 6,01€/m3, amb un mínim de 300,51€ i un màxim de 24.040,48€ 

Enaquellscasosenqueesdemostriladificultatperapreveureelvolumderesidus,lafiançaes calcularà 
en base als percentatges següents, a aplicarsobre elpressupost total de l'obra: 

-Obres d enderrocament: 0,15% 

-Obres de nova construcció: 0,15% 

-Obres d excavació: 0,07% 

En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicació d'aquests darrers percentatges no podrà ser 
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus  
 
(...) 
 
-L'article 10è: Determinació dels costos i garanties, apartat 2 s'elimina. 
 
-L'article 10è. Determinació dels costos i garanties, apartat 3, passa a ser el 2 i es modifica. 
 
(...) 
 
10.3 La fiança serà constituïda pel sol·licitant afavor de l'Ajuntament en el moment d'obtenir 
lallicència d'obres d'acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes 
incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d'obres d'enderrocament, 
denova construcció, i/o d'excavació i, en cas que es demostri la dificultat per preveure el volum 
deresidus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a 
l'apartat anterior.  
 
(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 
 
(...) 
 
 
10.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l'Ajuntament en el moment de 
presentació de la Comunicació Prèvia d'obres ode l'obtenció de lallicènciad'obres, d'acord amb 
la valoració del volum previsible de generació de terres i runes incorporat a la documentació 
tècnica de la sol·licitud de llicència d'obres d'enderrocament, de nova construcció, i/o 
d'excavació i, en cas que es demostri la dificultat per preveure el volum de residus, la quantia de 
la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a l'apartat anterior. 
 
(...) 
 
-L'article 10è. Determinació dels costos i garanties, apartat 4, passa a ser el 3. 
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-L'article 10è. Determinació dels costos i garanties, apartat 5, passa a ser el 4. 
 
-L'article 10è. Determinació dels costos i garanties, apartat 6, passa a ser el 5. 
 
-L'article 14è. Execució de la fiança. 
 
(...) 
 
El no compliment de les determinacions d'aquesta ordenança quant a la correcta gestió de les 
terres i runes, serà motiu de l'execució de la fiança per part de l'Ajuntament per actuar 
subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord al 
règimsancionador previst a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.  
 
(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 
 
(...) 
 
l no compliment de les determinacions d'aquesta ordenança quant a la correcta gestió de les 
terres i runes, serà motiu de l'execució de la fiança per part de l'Ajuntament per actuar 
subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord al règim 
sancionador previst en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
(...) 
 
-L'article 17è. 
 
(...) 
 
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint 
encompte els criteris continguts a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, art. 80 i 
81, a més dels següents: 
 
(...) 
 
Quedaria redactat de la següent manera: 
 
(...) 
D'acord amb l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, les infraccions es qualifiquen en: lleus,greus i molt 
greus.  
 
La seva qualificacióes farà tenint en compte els criteris continguts en els article 86 i 87 del 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, a més dels següents: 
 
(...) 
 
-La disposició transitòria passa a ser "Disposició Transitòria Primera" 
 
-S'afegeix la "Disposició Addicional Primera" 
(...) 
En el que no estigui previst en aquesta Ordenança seran d'aplicació: 
-Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres. 
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-Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
residus. Modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
-Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus. 
-Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris d'admissió de residus en els 
dipòsits controlats. 
-Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 
-Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiquesques'efectuïn amb 
aportació de terresprocedents d'obres de la construcció. 
-Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats. 
-Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestiódels residus de 
construcciói demolició 
-Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. Modificat pel Reial Decret 367/2010, de 26 de març. 
 
(...) 
 
Vist l'informe de data 19 de juliol de 2016 de l'Arquitecta Municipal  
 
Vist l'informe de data 19 de juliol de 2016 del Secretari-Interventor. 
 
Per tot això, l'Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de la gestió controlada de 
residus d'obra i moviments de terres per explanacions, d'acord amb les modificacions indicades 
en els fonaments 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 de l'Ordenança 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 de Tarragona, a la 
seva comunicació al Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i a l'Administració de l'Estat. 
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
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 
1  G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
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12.- EXP.NÚM. 20160546: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODI FICACIÓ 
PUNTUAL NÚM.9 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNIC IPAL 
"REGULARITZACIÓ DE L'ÚS PROVISIONAL DINS L'ÀMBIT D' EMBOTITS 
BUNDÓ".  

  
ANTECEDENTS DE FET 

El Ple municipal de data 28 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 
9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Regularització de l'ús industrial dins l'àmbit 
Embotits Bundó, amb l'objectiu de regular la situació urbanística d'una indústria legalment 
establerta d'acord amb el POUM de 1985, i que en la revisió del POUM 2009, el sòl que 
aquesta ocupa, va ser qualificat com a ús residencial. 

L'aprovació inicial esmentada es va sotmetre a informació pública durant el termini d'un mes al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 159 de data 22 d'agost de 2016, al Diari Ara 
de data 12 d'agost de 2016, i al taulell i web de l'Ajuntament de l'Arboç, a la qual hi ha figurat 
l'acord d'aprovació inicial i el document tècnic objecte d'aquesta aprovació, sense haver-se 
presentat cap al·legació. 

Així com també es va donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos, 
Castellví de la Marca, Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, i Castellet i la 
Gornal. 

Vist l'informe de l'arquitecta municipal de data 22 de setembre de 2016, el qual informa 
favorablement perquè es continuïn amb la tramitació per a la aprovació provisional de la 
Modificació Puntual núm. 9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Regularització de l'ús 
industrial dins l'àmbit Embotits Bundó. 

FONAMENTS DE DRET 

D'acord amb el que disposen els articles 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, sobre la tramitació del plans d'ordenació 
urbanística municipals i dels plans urbanístics derivats. 

D'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, i l'article 98 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme; 
sobre modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments 
esportius, en els quals s'estableix que l'aprovació inicial i provisional de la modificació 
correspon a l'Ajuntament i l'aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Tarragona d'acord amb l'article 80 a) TRLUC. 

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

ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 9 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Regularització de l'ús industrial dins l'àmbit Embotits Bundó, amb l'objectiu de 
regular la situació urbanística d'una indústria legalment establerta d'acord amb el POUM de 
1985, i que en la revisió del POUM 2009, el sòl que aquesta ocupa, va ser qualificat com a ús 
residencial. 
 
Segon.-  Notificat el present acord als interessats als efectes pertinents. 

Tercer.- Trametre aquest acord i l'expedient administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
a Tarragona per a la corresponent aprovació definitiva. 

Resultat de la votació 
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Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
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 
1 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
13.- EXP.NÚM. 20160555: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADOR ES PER LA 

SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE 
L'ARBOÇ ANY 2016  

  
L'Ajuntament de l'Arboç vol continuar amb la línea de subvencions públiques per a les 
empreses que realitzin contractacions de treballadors/es empadronats/ades al municipi i que es 
trobin en situació d'atur; per tal de fomentar l'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i 
comercial del municipi, que es va iniciar a l'any 2013. 
 
Ja que s'han elaborat unes noves bases per fomentar la realització de noves contractacions de 
persones aturades del municipi, dins del període comprès de l'1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2016 i regulades per una convocatòria de subvenció anual. 
 
Atès que l' import corresponent a l'atorgament de la totalitat de les subvencions serà de 
50.000€ màxim, amb càrrec a l'aplicació pressupostària que a l'efecte es prevegi en l'exercici 
següent del pressupost de la Corporació, de manera que la quantia total de la subvenció estarà 
subjecte a la partida pressupostaria de l'any següent a la realització de les contractacions. 
 
Vist que l'informe del Departament d'Intervenció de data 16 de setembre de 2016, on 
s'estableix que es dotarà de crèdit suficient l'aplicació pressupostària corresponent en el 
pressupost definitiu de l'Ajuntament. 
 
Vista laLLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. («BOE» 276, de 18-11-
2003.) que té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades 
per les administracions públiques. 
 
Per tant lo anterior, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar les noves bases reguladores per la sol·licitud i atorgament de subvencions 
per a la contractació de persones desocupades del municipi de l'Arboç any 2016 que es 
detallen a l'Annex. 
 
Segon.- Trametre aquestes bases al BOPT, al taulell d'anuncis municipal i a la web de 
l'Ajuntament per a la seva exposició pública per 20 dies hàbils. En cas de no presentar-se 
al·legacions, l'acord inicialment aprovat esdevindrà definitiu. 
 
Joan Sans i Freixas 
Alcalde –President 
L'Arboç, a 22 de setembre de 2016 
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"  
ANNEX 
 
BASES REGULADORES PER LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT D E SUBVENCIONS PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNIC IPI DE L'ARBOÇ ANY 
2016 
 
L'Ajuntament de L'Arboç, des de la seva Regidoria d'Ocupació, vol continuar treballant en el 
desenvolupament de noves mesures per fomentar l'ocupació dels treballadors/res del municipi 
que actualment estan en situació de desocupats/des, així com potenciar mesures que fomentin 
l'ocupació laboral estable. Per quart any consecutiu, es dóna continuïtat a la línea de 
subvencions públiques anuals, per al foment de l'ocupació i la consolidació del teixit 
empresarial i comercial de l'Arboç. 
 
Per tot el no previst en aquestes bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local en el 
referent al procediment per a la concessió de subvencions d'aquest ajuntament. 
 
1. Objecte: 
 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions a les empreses i/o 
comerços de l'Arboç, que facin noves contractacions laborals de persones desocupades del 
municipi. 
 
2. Entitats beneficiàries i requisits: 
 
Podran ser beneficiàries de les subvencions els empresaris i empresàries, siguin persones 
físiques o jurídiques, radicats al terme municipal, pel que fa al seu domicili social o bé que 
disposin d'una unitat o unitats de producció a l'Arboç, i que: 
 
· No hagin realitzat extincions o acomiadaments de contractes de treball, els quals es puguin 
considerar que s'han efectuat sense cap altre justificació (econòmica, tècnica, organitzativa o 
de producció) que per a obtenir la subvenció objecte d'aquestes bases. 
 
· No siguin deutors per cap concepte amb l'Ajuntament de l'Arboç ni del municipi a on 
tinguessin radicat el domicili social. 
 
· Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de 
Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social. 
 
Les persones a contractar han de portar com a mínim un any empadronades al municipi de 
l'Arboç. 
 
3. Tipus de contractes de treball: 
 
 
Els contractes de treball poden ser indefinits, a temps parcial, de durada determinada o 
qualsevol altre modalitat en que es contracti a persones que estiguin inscrites a l'atur a través 
dels Organismes corresponents. 
 
Als contractes de treball es podrà fer constar la frase següent: "Contracte subvencionat per l' 
Ajuntament de L'Arboç." 
 
4. Durada dels contractes de treball i quantia de l a subvenció: 
 
No s'estableix cap durada mínima per als contractes de treball. Si es volen prorrogar els signats 
inicialment, les pròrrogues hauran de ser de la mateixa jornada i condicions salarials. 
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L'Ajuntament de l'Arboç subvencionarà els contractes laborals realitzats dins de l'exercici 2016, 
és a dir, el període comprès desde l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Les hores que es subvencionaran són totes les efectuades a la jornada laboral que estiguin 
reflectides en el contracte, excloent les hores extraordinàries. 
 
La quantia de la subvenció variarà en funció del següent escalat, el qual ho és només a efectes 
de classificació de les empreses i en funció del període de justificació per semestre o any 
natural sencer: 
 
a) 1 euro per hora: per empreses que realitzin igual o menys de 2.000 hores de contractació 
per any o igual o menys de 1.200 hores per sis mesos. 
 
b) 1,5 euros per hora: per empreses que realitzin entre 2.001 i 4.000 hores de contractació per 
any o entre 1.201 i 2.400 hores per sis mesos. 
 
c) 2 euros per hora: per empreses que realitzin igual o més de 4.001 hores de contractació per 
any o igual o més de 2.401 hores per sis mesos. 
 
El preu/hora de cada una de les categories establertes s'aplicarà a la totalitat de les hores 
contractades i justificades per les empreses en el període objecte de subvenció. 
 
Excepcionalment, els contractes de formació o pràctiques seran subvencionats a 0.50 euros 
per hora i només es comptabilitzaran les hores efectives de treball. 
 
5. Presentació de sol·licituds: 
 
Els terminis de presentació de sol·licituds i documentació corresponents al períodede 
subvenció es concretaran en l'acord de convocatòria que es publicarà una vegada aprovat 
definitivament el pressupost de la Corporació per a cada exercici. 
 
6. Procediment de concessió: 
 
Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa sol·licitant compleix amb els 
requisits i que s'ha presentat dins del termini establert. 
 
Així mateix, es verificarà i acreditarà la documentació de les sol·licituds, i si aquesta no 
compleix amb els requisits establerts es requerirà a l'interessat per tal que en un termini de 10 
dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. 
 
Si no ho fa així, s'entendrà que desisteix, d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, amb coneixement previ dels diferents grups municipals i amb la resolució preceptiva de 
la Junta de Govern Local. 
 
La concessió de la subvenció i la quantia, s'haurà de resoldre abans de 30 dies en que hagi 
acabat el termini de presentació de sol·licituds. 
 
La instrucció i resolució del procediment de concessió de les subvencions correspondrà a la 
Junta de Govern Local. 
 
El procediment per a la concessió de les subvencions que es regula en aquestes bases serà el 
de concurrència competitiva i amb un màxim de 10.000 euros per empresari o empresa. 
 
7. Terminis: 
 
Els contractes de treball només es podran computar per a la justificació de les subvencions des 
de l'1 de gener fins al 31 de desembre, per any natural. 
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. Renúncia: 
 
Els beneficiaris podran renunciar de forma expressa, total o parcialment, a la subvenció 
atorgada; comunicant-ho en un termini màxim de quinze dies hàbils des del moment en que es 
produeixi el fet que motiva la renúncia; i, a aquest efecte, la Junta de Govern Local dictarà la 
resolució corresponent. 
 
9. Pagaments de les subvencions: 
 
La Corporació realitzarà els pagaments de les subvencions corresponents als períodes de 
justificació un cop aquests siguin avaluats i aprovats degudament. 
 
10. Invalidesa de la concessió: 
 
Les causes de la nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de Subvencions, i es procedirà d'acord amb el 
que estableix aquest article i concordants. 
 
11. Seguiment, verificació i control: 
 
L'Ajuntament de l'Arboç establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin 
comprovar el compliment de les condicions exigides. 
 
12. Termini i forma de justificació: 
 
Les condicions exigides s'han de justificar mitjançant els contractes laborals efectuats, les 
nòmines pagades, els TC1 i TC2 dels mesos de contracte, on consti el treballador/ora objecte 
de la subvenció. 
 
13. Aplicació pressupostària i finançament: 
 
L'import corresponent per a l'atorgament de la suma de totes les subvencions serà de 50.000 
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària que a l'efecte es preveurà en l'immediat exercici 
següent del pressupost de la Corporació, i es recollirà en l'acord de convocatòria de la 
subvenció.  
 
La concessió de la totes les subvencions restarà condicionada a que la suma no superi el límit 
màxim previst de la referida aplicació pressupostaria. En cas que se superés el límit establert, 
s'atorgaran les subvencions de forma proporcional o prorratejada entre totes les empreses 
sol·licitants. 
 
14. Interpretació. 
 
L'Ajuntament es reserva la facultat de no subvencionar aquelles contractacions presentades 
per empreses que no compleixin les finalitats de foment de l'ocupació d'aquestes bases, per ser 
contractacions de persones realment no desocupades o bé perquè no compleixen els requisits 
establerts en les mateixes. 
 
L'Arboç, 20 de setembre de 2016 
 
Joan Sans i Freixas 
Alcalde - President " 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
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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 
1 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
14.- EXP.NÚM. 20160685: APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES O RDENANCES 

FISCALS 2017.  

  
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els articles de 15 a 19 el procediment per a 
l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

Considerant que l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les Entitats locals 
adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s'escaiguin, una Ordenança General, redactada a l'empara de l'article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats 
administratives de competència local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Motivat en la Memòria de l'Alcaldia, de data 20 de setembre de 2016, a la qual es detalla el 
contingut de les modificacions de les Ordenances fiscals per 2017, respecte del vigent a 2015. 

Vist l'informe d'Intervenció de data 20 de setembre de 2016 es proposa al Ple l'adopció dels 
següents acords: 

Primer. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació:  

 

Numeració  Concepte  
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Bens Immobles  
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Activitats Econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l'Increment del valor de Terrenys de Naturalesa 

Urbana 
Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres  
 
Segon.-  Derogar l'epígraf tercer del punt 2 de l'article 9 i l'article 13 de l'Ordenança Fiscal núm. 
2 de l'Impost d'Activitats Econòmiques. 
 
Tercer.-  Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'acord provisional de 
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modificació de les ordenances fiscals relacionades a l'apartat primer, durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptat des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui en 
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Quart.-  Publicar en el "Butlletí Oficial de la Província", l'acord definitiu que, un cop transcorregut 
el període d'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre de les modificacions 
aprovades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les ordenances o limitar-se a 
la publicació dels elements essencials de determinació necessària per l'Ajuntament, en cas de 
l'adopció d'algun model tipus aprovat per altra administració. 
 
Cinquè.- Indicar que les Ordenances fiscals vigents en l'actualitat, no ressenyades en els 
acords procedents, continuaran vigents fins que no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Sisè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació 
d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat definitivament, 
de conformitat amb allò que preveu l'art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació 
de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i 
Finances. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
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 
1G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
15.- EXP.NÚM. 20160457: RECTIFICACIO DELS ERRORS MATERIA LS DE 

L'EXERCICI 2015.  

  
L'empresa EQUIPAMENTS SIA BIOSCA, SL., amb CIF: B66027939, recentment, ha detectat 
que l'Ajuntament de l'Arboç li havia efectuat un ingrés indegut en l'exercici 2015. 
 
Des del departament d'Intervenció i Rendes s'ha procedit a la verificació comptable de 
l'esmentat ingrés indegut i s'ha constatat que corresponia al pagament de dues factures 
presentades a l'Ajuntament, per l'empresa PAPERERIA EL VENDRELL SL, amb CIF: 
B43578459, en data 30 d'octubre de 2015. Per tant, l'empresa va subministrar els productes 
facturats correctament, el procés d'aprovació i pagament de la despesa es va realitzar de forma 
correcta, però degut a un error material el tercer seleccionat era incorrecte. 
 
Atès que l'esmentat error es va produir en l'exercici 2015, el qual ja està tancat, s'ha de 
procedir a la comptabilització de les esmentades factures en el present exercici, així com al seu 



 36 

posterior pagament i el rescabalament de l'ingrés indegut efectuat a l'empresa EQUIPAMENTS 
SIA BIOSCA, SL., amb CIF: B66027939, al ser qui va rebre el pagament d'aquestes factures. 
 
El regidor d'Urbanisme i Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la rectificació d'ofici de les factures núm. 01151998 i 01151999, per import de 
205,70€ i 318,50€, respectivament, per rectificació d'errors materials d'exercicis anteriors. 
 
Segon.-  Aprovar la compensació d'ofici de l'ingrés indegut, per import de 524,20€, a l'empresa 
EQUIPAMENTS SIA BIOSCA, SL., amb CIF: B66027939, amb obligacions reconegudes netes 
al seu favor que es trobin pendents de pagament. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.-  Comunicar el present acord al departament d'Intervenció i Rendes als efectes 
escaients. 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
1 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
16.- EXP.NÚM. 20160675: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9. 

CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTR E 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT GRUP DE PRO GRAMA  

  
Atès que s'ha de modificar el pressupost vigent per procedir a la creació de noves aplicacions 
pressupostàries, per tal de realitzar unes despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent i no existeix en el pressupost consignació de crèdit, així com habilitar crèdit suficient en 
el capítol VIII de despeses.  

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 16 de setembre de 2016, el qual es transcriu a 
continuació:  
 
"ANTECEDENTS  
 
Atès que és necessari realitzar una inversió en mobiliari per l'adquisició de cistelles de bàsquet, 
degut a que la reposició del parquet del Poliesportiu, per trobar-se en un estat molt deteriorat, 
ha generat la necessitat de substituir les cistelles abatibles a la paret que no compleixen amb la 
normativa esportiva actual. 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 16.08.3420.62500 per import de 5.000,00€. 
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Tanmateix, és necessari incrementar el crèdit del capítol VIII. Actius financers del pressupost 
de despeses, concretament, a l'aplicació pressupostària 16.01.9120.83000 per import de 
1.400,00€, en la qual no existeix crèdit disponible suficient. Per tant, s'ha de realitzar una 
modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit, la qual no suposarà un increment de 
l'estat de despeses del pressupost 2016, ja que el crèdit necessari s'obtindrà mitjançant 
transferència de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries. 

Finalment, és necessari realitzar una inversió en maquinària per l'adquisició d'un aparell d'aire 
condicionat pel departament de Secretaria, degut a que s'ha produït una greu avaria en l'antic 
aparell impossible de reparar, amb la qual cosa, ha generat la necessitat de substituir-lo. 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 
16.01.9200.62300 per import de 1.500,00€. 

La nova aplicació pressupostària i la transferència de crèdit es finançaran amb la baixa de 
crèdit d'altres aplicacions pressupostaries, 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. 

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  

08.3420.62500 Inversió en mobiliari 5.000,00 

TOTAL INCREMENT  5.000,00 
 
Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte  Modificació  

08.3371.62500 Inversió en mobiliari 5.000,00 

TOTAL DISMINUCIÓ  5.000,00 
 
Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte  Modificació  

01.9120.83000 Préstecs a curt termini al personal 1.400,00 

TOTAL INCREMENT  1.400,00 
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Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte  Modificació  

01.2210.16204 Acció social al personal funcionari 1.400,00 

TOTAL DISMINUCIÓ  1.400,00 
 
Modificació de despeses - Increment:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte  Modificació  
Crèdits 
Definitius  

01.9200.62300 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 1.500,00 1.500,00 

TOTAL INCREMENT  1.500,00  
 
Modificació de despeses - Disminució:  

Aplicació 
Pressupostària 
2016 

Concepte  Modificació  
Crèdits 
Definitius  

01.9200.22200 Comunicacions telefòniques 1.500,00 28.620,00 

TOTAL DISMINUCIÓ  1.500,00  
 
La present modificació no afecta al principi d'estabilitat pressupostària que estableix la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera." 

Per tot això, PROPOSO: 

Primer.-  Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2016, mitjançant 
crèdit extraordinari i transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent grup 
de programa. 

Segon.-  Publicar el present acord de conformitat amb l'article 38 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d'abril, en relació amb l'art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al BOPT, durant el termini de 15 dies per 
la seva exposició pública i possible presentació de reclamacions i en el benentès que de no 
presentar-se'n cap, l'acord esdevindrà definitiu sense que calgui una ulterior resolució. 

Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 26 de setembre de 2016, es dictamina 
favorablement amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: a favor 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
1G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
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17.- 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.  

  

Secretari-interventor 
Alexandre Pallarès Cervilla 

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


