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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   

  

Número:  20160007 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  28/07/2016 
Horari:  de les 19:15 a les 23:10 hores 
Lloc:  Auditori de la Casa de Cultura 

  

ASSISTENTS:   

  
Alcalde  
  
Sr. Joan Sans i Freixas  
  
  
Regidors assistents  
  
Sr. Josep Raja i Molinari  
Sr. Alfons Ribas i Pérez  
Sra. Montserrat Pérez i Gallego  
Sra. Sonia Magrané Rus  
Sr. Didac Bassa Romero 
Sr. Miguel Angel del Rio Martos  
Sr. Joan Plana i Pons  
Sra. Olga Navarro i Ribas  
Sra. Carmina Malagarriga de Broto  
Sr. Xavier Berber Olivella  
Sr. Carles Ribé i Solé  
  
Excusen la seva assitència  
  
Sr. Gabriel Curieses Esteban  
             
Secretari-interventor  
  
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
 

  

  

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, prèvia comprovació de quòrum suficient, i es 
passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- EXP. 20160401. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI 4/16 DE DATA 26 DE 
MAIG DE 2016 

2.- EXP. 20160422. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 5/16 DE DATA 
30 DE MAIG DE 2016 

3.- EXP. 20160530. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 6/16 DE DATA 
18 DE JULIOL DE 2016 

4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE S’HAN 
DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2016 

5.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS ELS 
MESOS DE MAIG I JUNY DE 2016 

6.- EXP.NÚM. 20160502: MOCIÓ PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL MINISTRE DE 
L’INTERIOR EN FUNCIONS JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ I DEL DIRECTOR DE 
L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, DANIEL DE ALFONSO 

7.- EXP.NÚM. 20160558: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER UN NOU PAÍS LLIURE DE 
CORRUPCIÓ D'ESTAT 

8.- EXP.NÚM. 20160559: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC DE RECOLZAMENT A LA 
PROPOSICIÓ DE LA LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL 
FRANQUISME 

9.- EXP.NÚM. 20160563: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP-L’ARBOÇ PARTICIPA PER A LA 
DEMOCRATITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE L’ARBOÇ 

10.- EXP.NÚM. 20160564: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP- L’ARBOÇ PARTICIPA DE 
SUPORT AL COL•LECTIU LGTB I PER AL DESPLAGAMENT DE LA LLEI 11/2014 
CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

11.- EXP.NÚM. 20160565: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP- L'ARBOÇ PARTICIPA PER 
INSTAR AL GOVERN MUNICIPAL A L’ELABORACIÓ D’UN CENS D’HABITATGES 
BUITS 

12.- EXP.NÚM. 20160566: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP – L’ARBOÇ PARTICIPA PER A 
LA PUBLICITAT PLENÀRIA 

13.- EXP.NÚM. 20160569: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE DENÚNCIA DE LES 
PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL GOVERN 
ESPANYOL 

14.- EXP.NÚM. 20160570: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER RECLAMAR AL GOVERN 
ESPANYOL I ADIF UN SERVEI DE RODALIES DE QUALITAT 
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15.- EXP.NÚM. 20160571: MOCIÓ DEL G.M. DE CDC, CUP I ERC PER NOMENAR 
L’ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC PREGONER DE LA FESTA MAJOR 2016 AMB 
MOTIU DEL SEU CENTENARI. 

16.- EXP.NÚM. 20160531: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ PER AL 
FUNCIONAMENT DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR 

17.- EXP.NÚM. 20160533: APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI 
MUNICIPAL 2015 

18.- EXP.NÚM. 20160535: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A LA SUBSCRIPCIÓ D'UN 
ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES I FUNDES 
COMPOSTABLES 2017. 

19.- EXP.NÚM. 20160458: APROVACIO DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2017. 

20.- EXP.NÚM. 20160377: APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIO DE 
SERVEIS D'ARRENDAMENT FINANCER , AMB OPCIÓ DE COMPRA, 
D'IMPRESSORES MULTI-FUNCIÓ II. 

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

22.- EXP.NÚM. 20160459: APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LA CARTA DE COLORS 

23.- EXP.NÚM. 20160546: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, “REGULARITZACIÓ DE L’ÚS 
INDUSTRIAL DINS L’ÀMBIT D’EMBOTITS BUNDÓ” 

24.- EXP.NÚM. 20160301: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILITACIÓ DE FAÇANA. EMPLAÇAMENT: ÀNGEL 
GUIMERÀ 1. 

25.- EXP.NÚM. 20160166: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REPARACIÓ DE DESPERFECTES DE LA FAÇANA. 
EMPLAÇAMENT: C/ JUSSÀ, 33 

26.- EXP.NÚM. 20160263: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILIITACIÓ DE FAÇANA DE “CAL CORREU”. 
EMPLAÇAMENT: C/ MURALLA, 12 

27.- EXP.NÚM. 20160173: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REPARACIÓ D’ESQUERDES DE LA FAÇANA. 
EMPLAÇAMENT: C/ MAJOR, 41 

  

28.- EXP.NÚM. 20160464: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 



 
 

 
 

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

4 

 
 

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE “CA L’ESCARRÀ”. 
EMPLAÇAMENT: C/ MAJOR, 41 – C/ MISSERS, 1 

29.- EXP.NÚM. 20160250: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL RESPECTE LA 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, REFERENT ALS “TALLERS DEL SECTOR 
SANTA LLÚCIA 

30.- EXP.NÚM. 20160080: RATIFICACIÓ D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA ANUAL PER RAHIBILITACIÓ DE 
FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE L’ARBOÇ, ANY 2016.  

31.- EXP.NÚM. 20160537: APROVACIÓ DELS PEM’S PER A EMÈRGÈNCIES EN ÀREES 
DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

32.- EXP.NÚM. 20160431: ACTUALITZACIÓ PLA DE SANEJAMENT 2009-2015 

33.- EXP.NÚM. 20160372: APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTES ANUALS 2015 

34.- EXP.NÚM. 20150603: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

35.- EXP.NÚM. 20160551: LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REMODELACIÓ DE LA PISCINA D'ESTIU I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE 
L'ÀREA D'ESPORTS I LLEURE 

36.- EXP.NÚM. 20160552: APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE 
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 

37.- PRECS I PREGUNTES 

  

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP. 20160401. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI  4/16 DE DATA 26 

DE MAIG 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. 
 
 
Resultat de la votació  
 
No prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 
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2.- EXP. 20160422. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORD INARI 5/16 DE 
DATA 30 DE MAIG 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. 
 
 
Resultat de la votació  
 
No prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 
  
   
 
 
3.- EXP. 20160530. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORD INARI 6/16 DE 

DATA 18 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. 
 
 
Resultat de la votació 
 
No prenent ningú la paraula, se sotmet l'acta a votació, aprovant-se per unanimitat. 
  
  
   
 
4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE S’HAN 

DUT A TERME DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY 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. 
  
  
  
 
5.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA DICTATS ELS 

MESOS DE MAIG I JUNY 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. 
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6.- EXP.NÚM. 20160502: MOCIÓ PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL MINI STRE DE 
L’INTERIOR EN FUNCIONS JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ I DEL D IRECTOR DE 
L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, DANIEL DE ALFONSO  

  
Atès que en els darrers dies han sortit als mitjans de comunicació informacions sobre unes 
converses entre el ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i el director de l'Oficina Antifrau de 
Catalunya, Daniel de Alfonso, on el primer demana una persecució judicial contra responsables 
d'altres formacions polítiques. 
 
Atès que no és la primera vegada que es descobreixen reunions i converses del ministre Fernández 
Díaz fora de l'àmbit legal, com va ser la informació de la reunió que va mantenir amb l'exministre 
Rodrigo Rato, quan a aquest darrer se l'investigava per il·legalitats en la fusió de Bankia. 
 
Atès que arran d'aquestes converses veiem com, presumptament, s'han utilitzat recursos públics i 
les institucions amb finalitats partidistes. 
 
Atès que l'Oficina Antifrau ha de ser un òrgan independent que vetlli per l'acompliment de la legalitat 
en el sector públic, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció, cosa que s'incompleix en 
la informació extreta de les converses que han sortit a la llum, ja que s'utilitzen pressions polítiques 
en la recerca de proves que no existeixen. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental recollit a la Constitució Espanyola i que es 
vulnera amb la incentivació a la persecució de les institucions per pensaments polítics diferents als 
que avui governen. 
 
Atès que són molts els presumptes casos de corrupció o d'extralimitacions de les funcions del càrrec 
que han envoltat el govern del PP, alguns sense cap tipus de resposta, com el Cas Bárcenas, i 
d'altres que han comportat dimissions com les de l'exministre Soria. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de l'Arboç proposa els següents acords: 
 
1. La dimissió immediata del ministre d'Interior en funcions Jorge Fernández Diaz i del director de 
l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso. 
 
2. La inhabilitació per a poder ocupar qualsevol tipus de càrrec públic del Sr. Jorge Fernández Díaz i 
del Sr. Daniel De Alfonso. 
 
3. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat, als grups representats als Grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats i el Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les 
Entitats Municipalistes, al Ministeri d'Interior i a l'Oficina Antifrau de Catalunya.  
  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimittat. 
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7.- EXP.NÚM. 20160558: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC PER UN NOU PAÍS LLIURE DE 

CORRUPCIÓ D'ESTAT  

  
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i 
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de 
l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra 
Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer 
descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de 
l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la 
independència de Catalunya davant de la societat. 

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes 
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes 
són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la 
ciutadania de Catalunya.  

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat 
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 

Atès que l'Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la 
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. 

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, 
propis d'estat totalitaris. 

Atès que la democràcia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars bàsics d'un Estat. 

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

ACORDS 
 
Primer. L'Ajuntament de L'Arboç exigeix la dimissió, tant del Ministre de l'Interior en funcions, el Sr. 
Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso 
Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu 
càrrec a l'intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon.  Manifestar el suport de l'Ajuntament de L'Arboç a les accions que tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 
responsabilitats a les persones implicades. 

Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure 
de corrupció d'Estat.  

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació de Municipis per la Independència. 

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
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G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció  
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
8.- EXP.NÚM. 20160559: MOCIÓ DEL G.M. D'ERC DE RECOLZAMENT A LA 

PROPOSICIÓ DE LA LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL 
FRANQUISME 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco 
Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat 
democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i nacional-
catòlic fins al 1978. 

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats personals 
i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra 
particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals. 

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es van 
realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975. Aquests 
consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, camps de 
treball forçats, i fins i tot execucions. 

L'Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 

L'11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat , amb el suport de les següents entitats 
memorialistes: 
 
Associació Pro-memòria als Immolats per la Lliberta t a Catalunya, Associació de Víctimes de 
la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associ ació Catalana d'Ex-presos polítics del 
Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà d el Baix Llobregat, Associació per la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (A RMHC), Associació d'Antics Guerrillers 
d'Espanya a França, Associació de Memòria de Terras sa, Associació Ateos y Republicanos, 
Associació per la Recuperació de la Memòria Històri ca de l'Exili Republicà (ARMHER), 
Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Ban c de l'ADN de familiars desapareguts de la 
Guerra Civil i Postguerra , van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra 
duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975. 

Com a conseqüència d'aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana van 
assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víc times del franquisme que 
actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya  (202-00029/11). 

Aquesta proposició de llei estableix que: "Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells 
de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya 
pel règim franquista d'acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d'agost de 1936, el 
Decret número 55 d'1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d'abril de 
1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d'agost." 
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Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat del 
procediment i sentència corresponents. 

Per tots l'exposat, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de L'Arboç 
proposa d'adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.  Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos 
per aquest règim.  

Segon.  Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víc times del franquisme , que 
està en tràmit al Parlament de Catalunya. 

Tercer.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament 
de Catalunya, al Govern de l'Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de 
Drets Humans de l'ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria. 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: sí 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
9.- EXP.NÚM. 20160563: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP- L’ARBOÇ PARTICIPA PER A 

LA DEMOCRATITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE L’ARBOÇ  

  
La Festa Major de l'Arboç és una de les festes declarades "Festa patrimonial d'interès nacional" per 
la Generalitat de Catalunya. La seva celebració, doncs, té una gran projecció nacional i això és 
degut en gran part al manteniment de representacions i balls molt antics, molts d'ells anteriors a la 
primera referència escrita que es té de la Festa Major , que és el 1876, aquest any en fa cent 
quaranta. 

El manteniment de les tradicions que estimem no és incompatible amb l'adaptació a la progressiva 
democratització de la societat, que cada vegada se sent més partícip de la festa. Bona prova d'això 
és que no només hi tenen cabuda els grups tradicionals més que centenaris, sinó també hi tenen el 
seu lloc entitats i grups més moderns. 

Per tot això, pensem que tant la seva organització comla seva celebració hauria de tenir un caire 
més participatiu i obert a la població, per tal que tots aquells que no formen part de cap entitat, no 
siguin mers espectadors de la festa, sinó que s'hi puguin involucrar de manera més activa. 
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Per tot el que hem exposat, el grup municipal de la CUP-L'ARBOÇ PARTICIPA demana al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
1.- La creació d'una comissió formada per un grup de veïns de l'Arboç, de procedència diversa i amb 
caràcter rotatiu, que s'encarregui d'elaborar el programa de la Festa Major a partir del 2017, tenint 
en compte el model que li és propi i tradicional i que l'ha configurada com una de les més 
reconegudes del país. 

2.- Reivindicar la lliure expressió dels versos o versots satírics que es manifesten a través del Ball 
de Gitanes, el Ball de Pastorets o el Ball de Diables, que formen part de la tradició mateixa dels balls 
parlats , i que fan referència a persones i esdeveniments de l'actualitat, inclosa la vida política o 
pública de l'Arboç. Pel seu caràcter festiu i desinhibit, mai no podran ser subjectes de censura o de 
denúncia. 

3.- Fer accessible el balcó de l'Ajuntament a totes aquelles persones de l'Arboç que hi vulguin ser, 
durant les representacions de dissabte a la tarda i de diumenge, migdia i vepre. El mètode per 
accedir-hi es produiria mitjançant un sorteig d'entre aquells que hi estiguin interessats, quan els 
regidors que voluntàriament s'hi avinguin, cedeixin aquest privilegi. 

4.- Que les entitats, de manera consensuada i amb els mateixos drets, tinguin accés a l'obtenció 
d'ingressos a través de les barres de consumició que es disposin. 

5.- Posar en coneixement de les entitats arbocenques els acords exposats. 

 

Resultat de la votació  

Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement  amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: sí 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, no s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: no 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: sí 
1 G.M. d'ERC: abstenció 
 

 

 
10.- EXP.NÚM. 20160564: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP-  L’ARBOÇ PARTICIPA DE 

SUPORT AL COL•LECTIU LGTB I PER AL DESPLAGAMENT DE LA LLEI 11/2014 
CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA  

  
El 28 de juny passat es va celebrar el dia internacional per l'alliberament de lesbianes, gais, 
bisexuals i persones trans i intersexuals, i com cada any molts pobles de les nostres comarques 
organitzen actes al voltant d'aquesta celebració. Alhora alguns ajuntaments han aprovat mocions i 
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mostres de suport per recolzar la diada per la lluita de l'alliberament sexual, sumant-se a l'agenda 
d'actes organitzats i mostrant públicament el seu suport davant la ciutadania.  
 
Igualment, el 17 de maig passat es va celebrar el dia internacional contra l'homofòbia i la transfòbia 
per evidenciar la lluita d'aquest col·lectiu i no fa encara dos anys, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a 
Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu. 
 
El redactat d'aquesta llei, en el seu article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i 
els ens locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la 
plenament efectiva en els àmbits competencials respectius", i atès que la Disposició final primera de 
la llei estableix que "el Govern, en l'àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini d'un 
any a comptar de l'aprovació d'aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries 
per a aplicar-la i desplegar-la". 

Per tot l'exposat, el grup municipal CUP-L'Arboç Participa, proposa al ple de l'Ajuntament de l'Arboç 
l'adopció dels següents 

ACORDS: 
 
1.- Que l'Ajuntament de l'Arboç realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal 
de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia al municipi. Alguns exemples d'aquestes 
accions podrien ser xerrades i presentacions per a la població jove, a través de l'institut o dels 
serveis de joventut municipals. 

2.- Que l'Ajuntament col·loqui la bandera LGTB (Arc de Sant Martí) de forma ben visible com a 
mostra de suport i reconeixement a la celebració d'aquestes dues diades (17 de maig i 28 de juny) 
assenyalades i celebrades a nivell mundial com a dies internacionals contra la homofòbia i la 
transfòbia i per l'alliberament sexual LGTB. 

3.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, al Govern de la Generalitat i als 
Grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 
Resultat de la votació 

Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: sí 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 

 
11.- EXP.NÚM. 20160565: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP-  L'ARBOÇ PARTICIPA PER 

INSTAR AL GOVERN MUNICIPAL A L’ELABORACIÓ D’UN CENS  D’HABITATGES 
BUITS 

  
Atès que segons els Cens de població i habitatges de l'Instituto Nacional d'Estadística (2011), 
l'Arboç té un total de 388 habitatges buits, representant un 16% del total d'habitatges del municipi. 
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Atès que la presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent genera tota una 
sèrie d'inconvenients. Per una banda, provoquen en molts casos una degradació de l'edifici on es 
troben, i quan n'hi ha molts de concentrats fins i tot de certes zones del municipi, com és el cas del 
casc antic de l'Arboç, i per una altra banda obliga a les ciutats a créixer de manera innecessarària. 
Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al mercat de lloguer, es produiria una 
racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l'accés a l'habitatge de moltes persones. 
 
Atès que en sessió ordinària de 29 de maig de 2014, el ple de l'Ajuntament de l'Arboç va aprovar la 
Moció del Grup Municipal d'ERC per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat 
d'entitats financeres i altres grans empreses, i que en l'acord tercer d'aquesta moció s'acordava 
"elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es 
troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats 
financeres i altres grans empreses". Fins al moment no es coneix cap acció de govern en el sentit 
de fer efectiu aquest acord del ple municipal.  

 
Atès que l'article 72.4 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les hisendes locals, autoritza els ajuntaments per exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota 
líquida de l'IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent amb les condicions que l'Estat ha de determinar reglamentàriament. 
 
Atès que per tal de contribuir en la mesura del possible a fer efectiu el dret a un habitatge digne tal 
com estableix l'article 47 de la de Constitució; en ús de l'autonomia local establerta pels articles 
133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local; de la potestat 
reglamentària, tributària i financera dels articles 4.1, 106 i concordants de la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases del règim local, 8 del D. Leg. 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el que disposen els articles 15, 16 i 72.4 i 77.5 del R. D. Leg. 2/2004 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en especial l'article 42 de 
la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge assenyala que la Generalitat en coordinació amb les 
administracions locals han d'impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, 
preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. 

El Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l'adopció dels següents  

ACORDS: 
 
1.- Aprovar en el termini d'un any des de l'aprovació d'aquesta moció, un Reglament per determinar 
la condició d'habitatges desocupats amb caràcter permanent als efectes d'incentivar, especialment, 
la seva incorporació al mercat de lloguer. 

2.- Crear un Registre municipal d'immobles desocupats en el termini d'un any i mig des de 
l'aprovació d'aquesta moció. Aquest Registre permetria fer efectiu l'acord de la sessió ordinària de 
29 de maig de 2014 del ple municipal, d'elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, 
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant 
pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
 
3.- Introduir a l'"Ordenança Fiscal Número 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles" del 
proper exercici 2017 l'aplicació d'un recàrrec del 50% de l'IBI com a incentiu per a la seva ocupació. 

  
Resultat de la votació 

Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
 

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

 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, no s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: no 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP sí: 
1 G.M. d'ERC: sí 
 

 

12.- EXP.NÚM. 20160566: MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP –  L’ARBOÇ PARTICIPA PER A 
LA PUBLICITAT PLENÀRIA  

  
"No hi ha societat lliure que no sigui una societat informada". Aquesta frase la prenem com a 
referent cada cop que ens preguntem si les nostres convilatanes gaudeixen de tota la informació 
possible per a la presa de les seves decisions al voltant de la vida política municipal. 

Com a municipi estem avançant cap a una millora de la transparència i accés a la informació per 
part de la ciutadania, empesos per la legislació que així ho obliga. Però les lleis de mínims no han 
d'ésser el límit a la nostra tasca informadora. 

Les noves tecnologies ofereixen un gran ventall d'oportunitats per a moltes persones per tal d'estar 
informades de les decisions i debats polítics que es produeixen a la nostra vila. Però aquest mateix 
ventall de possibilitats, pot ser alhora una limitació per una part de la població. No hem d'oblidar que 
un 31% dels nostres vilatans tenen 50 anys o més, i que un 15% del total de la població superen els 
65 anys, persones, en una important part, sense coneixements o fluïdesa amb les noves tecnologies 
com per poder accedir, amb facilitat, a bona part de la informació que estem obligats a publicitar. A 
això cal sumar-hi aquelles persones en situació de risc d'exclusió social que tenen dificultat per 
poder tenir accés a les tecnologies de la informació. 

 
Per aquest motius, i després de valorar la dificultat de dur a terme aquest proposta, el Grup 
Municipal de la CUP - l'Arboç Participa, proposa al plenari l'Adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer.  Com a prova, realitzar durant 3 mesos l'emissió en diferit dels plens per la ràdio municipal 
els dies següents d'haver-los fet. 

Segon.  En acabar aquest període, s'analitzarà com ha funcionat aquesta prova pilot pel que fa a 
seguiment, franges horàries, o de qualitat de gravació. 

Resultat de la votació 

Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: sí 
G.M. d'ERC: abstenció 
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 
 
 
13.- EXP.NÚM. 20160569: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU DE DENÚNCIA DE LES 

PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL GOV ERN 
ESPANYOL  

  
Davant les gravacions difoses d'unes converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernàndez Díaz, 
i el director de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on queda clar l'intent de conspiració contra 
determinats polítics i partits polítics catalans, el món local mostra el seu total rebuig i denuncia la 
falta de respecte cap al poble català i els seus representants. 
 
Des de l'inici del procés de Transició nacional han estat molts els casos de persecució, acusacions 
falses, difamació i escorcolls prelectorals que han patit formacions polítiques catalanes, presents als 
ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya. 
 
La utilització fraudulenta i partidista de les institucions democràtiques és del tot inacceptable, com 
també ho és la persecució dels poders de l'Estat contra determinades idees i els partits que 
defensen aquestes, atemptant un dret fonamental com és la llibertat ideològica.  
 
Mentre alguns polítics catalans són perseguits per fomentar la democràcia i posar les urnes, el 
govern espanyol està utilitzant les institucions fraudulentament per reprimir-la i no respectar la 
voluntat dels ciutadans. 
 
Els ajuntaments catalans també han estat objectiu de persecució en els darrers temps, com tot allò 
que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb l'objectiu polític del Govern 
espanyol. 
 
La nostra prioritat és retornar el prestigi a la política i posar en valor la gran tasca i esforç que 
realitzen els representants polítics locals, amb l'únic objectiu de millorar els pobles i ciutats del 
nostre país. 
  
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Condemnem l'ús que el govern espanyol ha fet d'institucions públiques per manipular, 
erosionar i atemptar contra la democràcia, la legalitat i la llibertat ideològica, en comptes de servir a 
la ciutadania.  
 
SEGON. Exigim la dimissió o cessament del Ministre de l'Interior i donem absolut suport a la decisió 
del Parlament de cessar al director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
TERCER. Reclamem que s'arxivi la causa del 9N de l'any 2014 contra Joana Ortega, Quico Homs, 
Irene Rigau i Artur Mas, perquè té motivacions estrictament polítiques.  
 
QUART. Manifestem el nostre suport a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el 
Govern de la Generalitat puguin dur a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les 
persones implicades. 
 
CINQUÈ.- Donar coneixement de la present moció al Govern espanyol i al Parlament de Catalunya i 
a les entitats sobiranistes locals i/o nacionals. 
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Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
14.- EXP.NÚM. 20160570: MOCIÓ DEL G.M. DE CIU PER RECLAM AR AL GOVERN 

ESPANYOL I ADIF UN SERVEI DE RODALIES DE QUALITAT  

  
En l'àmbit de la mobilitat és sabut que, la planificació realista, la bona organització i la gestió eficient 
de les xarxes i serveis de transport són la resposta ineludible per a garantir la competitivitat social i 
econòmica de les conurbacions i una referència de la qualitat de vida en aquests territoris. No hem 
d'oblidar que el dret a la mobilitat s'ha convertit en uns dels elements centrals per a garantir la 
igualtat d'oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de persones i 
mercaderies. Així doncs, el sistema de transports ha d'assolir l'objectiu de garantir, conjuntament, la 
qualitat de vida i l'accessibilitat dels seus ciutadans, amb la cohesió social i la competitivitat de la 
seva estructura econòmica. 

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, necessiten que el transport públic s'adapti a la demanda de 
mobilitat creixent entre les ciutats i pobles catalans. És aquesta mancança la principal raó d'un ús 
insostenible del cotxe per fer desplaçaments, fruit dels greuges que presenta el sistema català com 
ara els retards crònics, el mal funcionament de la maquinària o el mal estat de les vies.  

Atès que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha presentat un requeriment 
previ a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) pel mal estat de la infraestructura 
ferroviària de Rodalies a Catalunya, a través del qual es demana que es portin a terme les 
inversions que han de permetre posar la infraestructura ferroviària en les condicions adequades 
perquè la Generalitat pugui prestar amb fiabilitat els serveis ferroviaris. 

Ateses les deficiències de la infraestructura per la falta d'inversió d'Adif, on dels 306 milions del pla 
d'inversions pactat el 2013 que identificava les carències de la xarxa i planificava les actuacions per 
corregir-les i les quantificava en termes econòmics i temporals (2014-2016), només el 4% d'elles 
estan en servei. El 22% s'estan executant o ja estan contractades i el 74% estan en fase de projecte 
o pendents.  

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

ACORDS 
 
PRIMER.Sumar-nos als milers de queixes presentades pels ciutadans per les deficiències que 
presenta aquest servei de Rodalies d'Adif. 

SEGON. Exigir al govern de l'Estat espanyol un calendari per escrit dels treballs que mostri el 
compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les obres tants anys reivindicades. 

TERCER. Denunciar els reiterats incompliments d'Adif i el Govern espanyol que provoquen un 
servei deficient de transport públic. 
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QUART. Reclamar al Govern espanyol que actuï amb immediatesa per fer front a un sistema de 
mobilitat del segle XXI on es faci front als problemes generalistes. 

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

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 

 

 
15.- EXP.NÚM. 20160571: MOCIÓ DEL G.M. DE CDC, CUP I ERC PER NOMENAR 

L’ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC PREGONER DE LA FESTA MAJO R 2016 AMB 
MOTIU DEL SEU CENTENARI.  

  
Dins del teixit associatiu de la vila de l'Arboç, l'Elenc Artístic Arbocenc és una entitat cultural 
centenària (fundada el 1916) dedicada al foment, la pràctica, la promoció i la divulgació de l'art 
teatral, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el Registre General d'Associacions de la 
Generalitat i afiliada a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Actualment, l'entitat 
està formada per una quarantena d'actors i actrius i una dotzena de persones pertanyent al cos 
tècnic; tots ells de diferents edats. 
 
És voluntat d'aquest Ajuntament reconèixer l'enorme tasca realitzada per l'Elenc Artístic Arbocenc 
durant aquests 100 anys de vida, amb una trajectòria dedicada al teatre, potenciant la nostra cultura 
i la nostra llengua, portant arreu de Catalunya el nom de l'Arboç. 
 
És per tot això que, els grups municipals de CDC, CUP i ERC  proposem al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Nomenar l'Elenc Artístic Arbocenc pregoner de la Festa Major 2016.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l'Elenc Artístic Arbocenc. 
 
   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa moció a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement amb el 
següent resultat: 
 
G.M. del PSC: abstenció 
G.M. de CiU: sí 
G.M. de la CUP: sí 
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G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, no s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: no 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: sí 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
16.- EXP.NÚM. 20160531: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE E L CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ PER AL 
FUNCIONAMENT DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR  

  
Vist l'interès d'aquest ajuntament en col.laborar amb l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor 
(OCIC), que ja ve funcionant al Consell Comarcal del Baix Penedès (d'ara en endavant CCBP), des 
de l'any 1992, i amb el qual l'ajuntament de Calafell ja hi té un conveni de col.laboració signat per a 
la cessió d'un espai al CCBP des de l'any 2013. 

Vist que en aquestes oficines si duen a terme tasques en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques inspectores i campanyes de control que el Consell Comarcal té delegades, 
apropant així al ciutadà de la comarca la defensa dels seus interessos més quotidians. 

Atès l'Informe d'intervenció de data 12 de juliol de 2016 en el que s'informa favorablement a 
l'aprovació del referit conveni ja que aquest no suposa una despesa económica directe per part de 
l'ajuntament. 

Proposo al ple d'aquest ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i el Consell Comarcal del 
Baix Penedès (CCBP), per a la creació d'una oficina d'atenció al consumidor, i que es transcriu en 
l'annex adjunt a aquesta proposta.  

Segon.- Facultar al senyor alcalde per la signatura de l'esmentat conveni i demés documents 
oportuns que calguin per a l'efectivitat del present acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i comunicar-lo al Departament 
d'intervenció. 

ANNEX CONVENI  

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I 
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER AL FUNCIONAMENT DE L'OF ICINA D'ATENCIÓ AL 
CONSUMIDOR 
 
El Vendrell, ... de ..... de 2016  

REUNITS 
 
D'una part, la senyora Eva M. Serramià i Rofes, en qualitat de presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, facultada per a aquest acte en virtut de l'acord de la Junta de Govern núm. */2016, 
de data **. 
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I de l'altra, el senyor/a Joan Sans i Freixas , en qualitat d'Alcalde - President de l'Ajuntament de 
l'Arboç, facultat per a aquest acte en virtut de l'acord plenari de data ...  

MANIFESTEN 
 
I.- L'article 123 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de consum. 

II.- Les persones que gaudeixen de la condició de consumidores i usuàries estan protegides, d'acord 
amb el que disposen els articles 28, 34 i 49 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

III.- La creació de l'Agència de Consum, mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre, atorga un 
nou enfocament a la problemàtica de consum. 

IV.- La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum, té per objecte garantir la defensa i la 
protecció dels drets de les persones consumidores i establir, en l'àmbit territorial de Catalunya, els 
principis i les normes que les han de regir per tal de millorar la qualitat de vida de les persones 
consumidores. Aquesta Llei fou modificada per la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum. 

V.- L'article 66.3.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueix al municipi competències pròpies en matèria 
de la defensa d'usuaris i consumidors. 

VI.- L'article 25.1.b) i c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei d'organització comarcal de Catalunya estableix com a competències dels Consells Comarcals 
les que li atribueixin les lleis del Parlament i les que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les 
comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals. 

VII.- L'article 126-10.3 del Codi Consum disposa que les persones consumidores han de gaudir, 
com a mínim, d'accés a un servei públic de consum en llur comarca. 

VIII.- Des de l'any 1992 el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb l'ajut de la Generalitat, ha 
mantingut oberta una Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor.  

IX.- L'any 2002 es van ampliar les tasques d'aquesta oficina, mitjançant un conveni amb el 
Departament de Comerç, Turisme i Consum, que suposava apropar al ciutadà de la comarca la 
defensa dels seus interessos més quotidians. En aquest temps s'ha demostrat que la mediació i 
arbitratge de consum, com a sistemes extrajudicials de resolució de les reclamacions, són una via 
molt útil per la resolució de la majoria de les qüestions que sorgeixin entre consumidors i empreses. 
 
X.- Mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 23/06/2003 es va aprovar la 
delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i 
campanyes de control a diversos Consells Comarcals, entre ells el del Baix Penedès. 

XI.- El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Calafell tenen establert un conveni de col·laboració, de 
data 9 d'octubre de 2013, per mitjà del qual l'Ajuntament cedeix un espai al Consell Comarcal per a 
la instal·lació l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de la comarca (carrer Sant Pere 
27-29 de Calafell platja), des d'on es desenvoluparan les competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes de control que el Consell Comarcal té 
delegades. 

I, amb aquests antecedents, les parts 



 
 

 
 

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

19 

 
 

ACORDEN 
 
Primer. L'Ajuntament de l'Arboç està interessat a col·laborar amb la OCIC per tal que des del seu 
Servei d'Atenció a la Ciutadania-Registre (SAC/OAC en el successiu) s'assisteixi i/o assessori a la 
ciutadania del municipi en la presentació informatitzada de reclamacions i altres tràmits en matèria 
de consum, en la línia del que estableix l'art. 12 de la nova Llei de procediment administratiu comú 
(Llei 39/2015, d'1 d'octubre). 

Segon. El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a: 

·Assumir la formació del personal del SAC/OAC sobre temes de consum, dels drets i deures dels 
consumidors, i de les diferents vies per exercitar-los, a través de sessions informatives. 

·Donar assessorament continuat a l'OAC, en temes de consum, per al millor exercici de les seves 
tasques. 

·Facilitar al SAC/OAC la documentació sobre temes d'interès per a les persones consumidores 

Tercer. L'Ajuntament de l'Arboç es compromet a: 

·A equipar el SAC/OAC amb el personal i els elements tecnològics i de mobiliari necessaris per dur 
a terme de manera adequada les tasques que a continuació es descriuran. 

·Realitzar des la SAC/OAC tasques d'informació als consumidors domiciliats a la seva població, en 
especial la forma d'exercitar els seus drets i deures en matèria de consum, que es poden concretar 
en: a) Informar als consumidors i usuaris que decideixin tirar endavant la seva pretensió, de les 
varies vies de reclamació (queixa, reclamació, denúncia) a l'abast. b) Informar dels requisits de la 
seva sol·licitud o petició.  

·Fer l'acompanyament a la persona consumidora per tal d'enregistrar les sol·licituds de consum o 
explicar-li com ho pot fer des del seu domicili per via telemàtica. 

·Pel que fa a les queixes i reclamacions informarà al ciutadà que, prèviament, cal la presentació 
prèvia de la queixa o reclamació davant l'empresari. Cas que la persona consumidora no rebi una 
resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes des que l'empresari n'ha tingut coneixement de 
la formulació, el personal de SAC/OAC li informarà que pot trametre l'exemplar del full a 
l'Administració. 

·Pel que fa a les denúncies:La persona consumidora l'ha de remetre, juntament amb la 
documentació i els elements de prova que escaiguin, al Servei Públic de Consum.  

Quart.- L'AOC municipal enregistrarà la queixa, reclamació o denúncia a a través del següent enllaç:  

http://consum.gencat.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html, on 
hauran d'omplir les dades del formulari online, adjuntant-hi la documentació aportada en format pdf.  

Cinquè.- El Consell Comarcal farà difusió general del servei per tal que sigui conegut entre la 
població i es compromet a fer una memòria anual de l'OCIC del Baix Penedès que estarà disponible 
a l'espai de transparència de la seu electrònica corporativa. 

Sisè.- En tota la difusió i la publicitat que es faci de l'OCIC es farà constar que el servei és fruit de la 
col·laboració entre l'Agència Catalana de Consum, el Consell Comarcal del Baix Penedès, 
l'Ajuntament de Calafell i els ajuntaments que signin el present conveni. 

Vuitè.- En el cas que la gestió de l'OCIC comporti nous plantejaments, les parts conjuntament 
determinaran la metodologia a seguir i els acords particulars que se'n puguin derivar.  
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Novè.- Qualsevol reclamació de responsabilitat per les actuacions dutes a terme per l'OCIC serà 
tramitada i resolta pel Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual respondrà de qualsevol dany que 
es causi a les persones usuàries. 

Desè.- Per tal que l'OCIC del Consell Comarcal del Baix Penedès pugui dur a terme les seves 
tasques de gestió de forma eficient, és necessari compartir informació amb dades de caràcter 
personal entre aquesta administració i l'Ajuntament (...) i, per tant, d'acord amb la legislació vigent, el 
tractament d'aquesta informació ha de complir el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades, així com el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, que desenvolupa la citada llei. Així doncs, sota el marc legal exposat i d'acord amb les 
recomanacions de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, amb la signatura d'aquest conveni, 
s'estableixen els següents criteris per tal de regular l'intercanvi d'informació entre el personal del 
Consell i de l'Ajuntament que formarà part del servei objecte d'aquest conveni: 

·L'enregistrament de les sol·licituds presentades presencialment, o per mitjans electrònics, per un 
ciutadà al servei de consum, seran enregistrades, per la persona que l'atengui, en el registre 
d'entrades i sortides corresponent de l'administració a la qual pertany. L'enregistrament es farà pel 
procediment de finestreta única en cas que la documentació anés dirigida a l'altra administració 
membre del servei. En cap cas, el personal del Consell tindrà accés al registre d'entrades i sortides 
de l'Ajuntament, ni a l'inrevés, garantint d'aquesta manera que els treballadors del servei no tindran 
accés a informació no necessària per dur a terme la seva tasca laboral. 

·S'autoritza als treballadors de l'oficina de consum a que accedeixin a les dades del Consell que 
conté l'aplicació de gestió d'expedients propietat de l'Agència Catalana de Consum. Aquesta 
aplicació s'utilitza per a la gestió ordinària de les sol·licituds dels serveis propis d'una oficina de 
consum, i s'hi haurà d'accedir amb unes credencials que identifiquin la identitat de l'usuari que les 
consulta i/o gestiona. Així doncs, en l'esmentada aplicació hauran d'existir usuaris del Consell i de 
l'Ajuntament que permetin accedir a la informació del Consell; tenint en compte que les credencials 
corresponents no podran ser intercanviades entre els treballadors de l'oficina de consum. 
 
·La informació, propietat del Consell, que és necessària per gestionar el servei i que es troba en el 
seu sistema informàtic, serà accessible també pels treballadors de l'oficina d'acord amb la política 
de credencials indicada en el punt 2. És important, però, que les sessions d'accés als sistemes 
informàtics estiguin limitades pels privilegis mínims d'accés que garanteixin accedir a la informació 
necessària per gestionar el servei i no permetin l'accés voluntari o involuntari a qualsevol altre tipus 
d'informació que no tingui aquesta finalitat.  

És important destacar que la informació amb què treballarà el servei és de dues propietats diferents: 
l'Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Baix. Per tant, és responsabilitat dels 
Responsables dels Fitxers de cadascun d'aquests ens, per separat, disposar de la seva informació 
correctament declarada davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades, així com disposar del 
corresponent document de seguretat actualitzat per tal de complir les especificacions establertes per 
la legislació anteriorment esmentada. 

Onzè.- Per poder fer el seguiment i vetllar pel bon funcionament de l'OCIC, l'Ajuntament de l'Arboç i 
el Consell Comarcal destinaran dos tècnics d'interlocució i crearan una comissió mixta (política i 
tècnica) que es reunirà com a mínim una vegada per trimestre per fer el seguiment del servei i 
proposar les millores que considerin oportunes per al bon funcionament del servei. 

Dotzè.- Aquest conveni tindrà vigència d'un any, a comptar des de la seva signatura, sens perjudici 
de la seva pròrroga per anualitats, si cap de les parts denuncia el conveni amb un període mínim 
d'antelació de 3 mesos . 

 
I en prova de conformitat i a d'acceptació, les parts signen aquest document, per duplicat, i a un sol 
efecte, quedant un exemplar original en mans de cadascuna de les parts, en el lloc i la data indicats 
a l'encapçalament. 
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La Presidenta                                                          L'Alcalde - President 
Consell Comarcal del Baix Penedès                       Ajuntament l'Arboç 
Sra. Eva M. Serramià i Rofes                                 Sr. Joan Sans i Freixas 

   
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
17.- EXP.NÚM. 20160533: APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI 

MUNICIPAL 2015  

  
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i baixes que hi ha 
hagut durant el segon semestre de 2011 fins el 31 de desembre de 2015 i trobat conforme; 
 
Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

Vistos els informes units a l'expedient emesos pel secretari-interventor.  

Aquesta Comissió Informativa de Patrimoni de conformitat amb el que disposen els articles 123.1 i 
126.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens locals, proposa al Ple municipal l'adopció dels següents 

ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament i de la Fundació 
Pública Sant Antoni Abat, que a continuació es detalla en l'annex , referida des del segon semestre 
de 2011 fins al 31 de desembre de 2015, l'import del qual és fixat en el net patrimonial consolidat 
1.339.525,89€ , per l'ajuntament i del net patrimonial de menys -73.456,17 €. per a la F. P. M. Sant 
Antoni Abat. 

SEGON.- Remetre còpia de l'esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

No obstant això, la Corporació acordarà el que cregui pertinent. 

ANNEX 
 
AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ  

ALTES  
 
1.1.A. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Immobl es 
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Data Concepte  Import (€)  

31/12/2012 Escola de Música 262.938,24 

17/06/2013 Treballs elèctrics diversos Escola de Música 10.127,22 

05/06/2013 Material instal·lacions Escola de Música 235,30 

17/06/2013 Projecte tècnic Escola de Música 3.977,18 

06/11/2013 Material elèctric Escola de Música 2.021,67 

 
1.1.B.1. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mobl es. Equips Informàtics  

Data Quantitat  Concepte  Import (€)  
01/07/2011 1 Ordinador portàtil 569,00 
30/12/2011 1 Ordinador portàtil 581,91 
30/12/2011 1 Projector 379,95 

17/06/2013 1 Ordinador Intel 589,27 

30/10/2013 1 Fitxador 977,62 

28/11/2013 1 Pantalla portàtil 187,95 

03/12/2013 1 Mòbil Nexus 358,99 

23/05/2014 3 Fitxadors 1.460,41 

04/03/2014 1 Antena wi-fi 2.178,00 

27/03/2014 1 Ordinador serveis socials 592,90 

29/04/2014 15 Ordinadors 8.296,15 

29/04/2014 10 Monitors 1.294,70 

29/04/2014 1 Portàtil 665,49 

28/07/2014 2 Ordinadors Policia Local 1.306,80 

03/02/2015 1 Fax multifunció Jutjat de Pau 164,50 

05/03/2015 1 Servidor i Base de dades Ajuntament 4.783,65 

10/12/2015 2 Terminals mòbils Policia i Casa Cultura 146,52 

10/12/2015 1 Programa informàtic SOM 3.569,50 

31/12/2015 1 Equip megafonia portàtil 499,73 

 
1.1.B.2. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mobl es. Maquinària, Instal·lacions i Utillatge  

Data Quantitat  Concepte  Import (€)  

30/12/2011 1 Videocàmara 151,69 

30/12/2011 1 Desbrossadora STIHL 151,69 

20/12/2012 1 Màquina ozonització piscina coberta municipal 167.037,68 

01/08/2013 1 Marcador Camp de Futbol 239,96 

30/10/2013 1 Bomba recirculació aigua Camp de Futbol 499,94 

06/11/2013 1 Material elèctric Jutjat de Pau 300,70 

06/11/2013 1 Material enllumenat públic 754,56 

29/04/2014 1 Tornavís Brigada 228,09 

20/06/2014 1 Tornavís Brigada 544,74 

20/06/2014 1 Videocàmara parc Santa Llúcia 6.953,42 
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29/09/2014 5 Emissores Brigada 885,12 

30/12/2014  1 Aire condicionat Casa Cultura 1.403,60 

28/07/2014 1 Autòmat programable pilona  517,28 

06/05/2015 1 Disc de pintura 169,88 

06/05/2015 1 Remolc Brigada 1.735,14 

06/05/2015 1 Projector enllumenat plaça Badalota 1.085,37 

06/05/2015 1 Caldera camp de futbol 2.817,19 

07/05/2015 1 Aspirador professional Brigada 292,84 

04/06/2015 1 Aire condicionat informàtica 2.093,30 

04/06/2015 2 Videocàmares àrees d'emergència 1.374,56 

31/12/2015 1 Analitzador clor xarxa potable 9.649,98 

 
1.1.B.3.1. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mo bles. Altres. Mobiliari urbà  

Data Concepte  Import (€)  

30/12/2011 Mobiliari urbà 582,92 

30/12/2011 Mobiliari urbà 2.063,82 

29/11/2012 Mobiliari parcs municipals 11.364,32 

09/05/2013 Senyals pas de vianants 762,30 

14/08/2013 Zona de vianants Camp de Futbol 568,70 

30/08/2013 Elements biosaludables 3.079,45 

13/09/2013 Fanals enllumenat públic 1.802,90 

30/10/2013 Fanals parc Santa Llúcia 843,73 

06/11/2013 Rellotges astronòmics 6.231,50 

15/11/2013 Plaques número carrer 40,97 

19/12/2013 Rètol senyalització elements biosaludables 477,95 

19/12/2013 Fanal carretera Castellet 591,69 

29/12/2013 Jardineres C/ Rafael Casanova 3.659,04 

29/12/2013 Placa commemorativa entorn església Sant Julià 421,08 

20/06/2014 Mobiliari urbà 3.963,48 

20/06/2014 Jardineres C/ Rafael Casanova 1.016,40 

05/08/2014 Semàfors via pública 4.282,98 

28/08/2014 Mobiliari parc infantil 6.541,27 

29/09/2014 Mobiliari parc infantil 1.815,00 

12/12/2014 Lluminàries via pública 1.042,97 

12/12/2014 Panel informatiu 2.326,02 

12/12/2014 Mobiliari via pública 2.626,06 

12/12/2014 Semàfor via pública 575,86 

31/12/2014 Mòdul pista skate 4.053,50 

06/05/2015 Elements gimnàstica parcs i jardins 8.324,80 

04/06/2015 Mobiliari urbà 2.250,76 
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04/06/2015 Focus leds plaça Badalota 1.597,20 

04/06/2015 Equipaments esportius parcs i jardins 5.224,78 

28/07/2016 Cistelles de bàsquet 1.474,99 

25/08/2015 Expositor tauler d'anuncis àrea de lleure 302,50 

19/11/2015 Porteria futbol sala 1.243,88 

19/11/2015 Porteria futbol sala 1.258,40 

31/12/2015 Porteria futbol sala antivandàlica 1.530,65 

 
1.1.B.3.2. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mo bles. Altres. Mobiliari  

Data Quantitat  Concepte  Import (€)  

02/04/2013 1 Mobiliari Escola de Música 241,56 

02/04/2013 1 Mobiliari Biblioteca 1.249,89 

14/08/2013 1 Escala Centre Polivalent 2.111,23 

30/12/2013 1 Escala Brigada 475,29 

30/12/2013 1 Instrument Escola de Música 916,52 

03/04/2014 1 Porta jardí Cal Freixas 1.493,14 

06/05/2015 1 Toldo pèrgola Escola Bressol 1.197,90 

10/12/2015 2 Armaris Cal Freixas 506,43 

 
1.1.B.3.3.Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mob les. Altres. Equipament d'oficina  

Data Quantitat  Concepte  Import (€)  

14/12/2011 1 Nevera 898,64 

14/12/2011 1 Pistola Policia 587,64 

14/12/2011 1 Casc Policia 160,01 

28/07/2014 1 Cadira oficina 223,46 

06/05/2015 2 Cadires oficina 162,96 

19/11/2015 1 Cadira Arxiu 84,70 

31/12/2015 1 Nevera Arbosense 200,00 

31/12/2015 1 TV LG Llar de jubilats 358,01 

 
1.1.C. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Elemen ts de transport  

Data Concepte  Import (€)  

24/11/2013 Vehicle Policia Local Seat Altea 7.139,00 

18/05/2015 Vehicle Policia Local Dacia Dubster 22.008,62 

 
1.2.Béns i Drets de Tercers Dipositats o Lliurats a  l'Ens Local i Reversibles al seu Favor  

Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 0,00 31/12/2012 
Fiances 0,00 
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Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 60.732,93 31/12/2013 
Fiances 0,00 

 
Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 8.457,99 31/12/2014 
Fiances 302,40 

 
Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 9.333,77 31/12/2015 
Fiances 0,00 

 
1.3.Obligacions de l'ens local. Préstecs a llarg te rmini (Deute viu a 31/12/2015) 

Data Concepte  Import (€)  

22/05/2012 Exp. 252/12 Préstec segons RDL 4/2012 956.563,79 
 
BAIXES  
 
1.2.B.3.1. Béns de Domini Públic. Servei Públic. Mo bles. Altres. Mobiliari urbà 

Data Quantitat  Concepte  Import (€)  

08/08/2013 40 Caixes de 5 m³ metàl·liques 9.000,00 

08/08/2013 30 Caixes de 3 m³ metàl·liques 3.750,00 

08/08/2013 8 Iglús de 2,5 m³  376,00 

 
1.3.1.Béns i Drets de Tercers Dipositats o Lliurats  a l'Ens Local i Revesersibles al seu Favor  

Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 100.077,16 31/12/2012 
Fiances 0,00 

 
Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 70.641,92 31/12/2013 
Fiances 0,00 

 
Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 17.892,23 31/12/2014 
Fiances 0,00 

 
Data Entrades anuals  Import (€)  

Avals 22.300,89 31/12/2015 
Fiances 0,00 

 

ALTERACIONS FÍSIQUES  



 
 

 
 

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

26 

 
 

 
1.1.B. Béns de Domini Públic. Ús Públic. Places i V ials Urbans 

Data Concepte  Import (€)  

02/04/2013 Connexió definitiva entorn església Sant Julià 3.968,98 

02/04/2013 Connexió definitiva enllumenat públic 3.911,33 

02/04/2013 Connexió baixant aigües 2.071,52 

02/04/2013 Reparació desaigües font Plaça Badalota 1.343,71 

12/12/2014 Rambla Ball de Bastons 239.945,51 

30/04/2015 Pavimentació via pública 48.835,48 

02/07/2015 Àrea de lleure 94.276,42 

04/11/2015 Clavegueram via pública 62.281,63 

 
TOTAL VALORACIÓ  
 
ALTES.............................................................................................................. 1.666.138,13 € 
BAIXES............................................................................................................  224.038,20 € 
MILLORES.......................................................................................................  456.634,58 € 
·Amortitzacions materials 31/12/2015....................................................   476.869,21 € 
·Amortitzacions intangibles 31/12/2015........................................................... 8.883,24 € 
 
TOTAL INVENTARI 31/12/2015................................................................. 1.412.982,06 € 
 
ACTIU............................................................................................................... 2.122.772,71 € 
PASSIU............................................................................................................... 709.790,65 € 
 
NET PATRIMONIAL..................................................................................... 1.412.982,06 € 
 
F.P.M. SANT ANTONI ABAT 

ALTES........................................................................................................................... 0,00 € 
BAIXES......................................................................................................................... 0,00 € 
MILLORES.................................................................................................................... 0,00 € 
·Amortitzacions materials 31/12/2015............................................................ 73.456,17 € 
 
TOTAL INVENTARI 31/12/2015.................................................................... -73.456,17 € 
 
ACTIU............................................................................................................................ 0,00 € 
PASSIU............................................................................................................... -73.456,17 € 
 
NET PATRIMONIAL........................................................................................ -73.456,17 € 
 
CONSOLIDAT DE L'ENS 

ALTES............................................................................................................. 1.666.138,13 € 
BAIXES.............................................................................................................. 224.038,20 € 
MILLORES.......................................................................................................... 456.634,58 € 
·Amortitzacions materials 31/12/2015.......................................................... 550.325,38 € 
·Amortitzacions intangibles 31/12/2015........................................................... 8.883,24 € 
 
TOTAL INVENTARI 31/12/2015................................................................. 1.339.525,89 € 
 
ACTIU............................................................................................................... 2.122.772,71 € 
PASSIU............................................................................................................... 783.246,82 € 
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NET PATRIMONIAL................................................................................... 1.339.525,89 € 
  

Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí  
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
18.- EXP.NÚM. 20160535: APROVACIÓ DEL CONVENI DE CO L.LABORACIÓ ENTRE 

L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLI DA SELECTIVA 
PORTA A PORTA I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A LA SU BSCRIPCIÓ D'UN 
ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES I FUNDE S 
COMPOSTABLES 2017.  

  
 
L'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta (Associació PaP),és una 
entitat sense ànim de lucre i té com uns dels seus objectius, d'acord amb els Estatuts, efectuar 
compres de tot tipus de material que estigui vinculat amb la recollida selectiva porta a porta (bosses 
compostables, cubells, etc) de manera que comportiun estalvi econòmic i de procediment per als 
seus membres, mitjançant la licitació a través de l'acord marc amb l'objecte d'adjudicar i formalitzar 
contractes derivats per la compra conjunta. 
 
Atès que durant el transcurs de diversos anys l'ajuntament ha estat adherit al conveni amb aquesta 
fórmula de compra, i donat que es renova anualment, es necessari prodecir a la nova aprovació del 
mateix , el qual suposa uns beneficis econòmics pel consistori. 
 
Vist l'informe favorable, de data 28 de juny de 2016, del responsable tècnicde Medi Ambient del 
servei "porta a porta" de l'ajuntament de l'Arboç, on constata els bons resultats obtinguts en anys 
anteriors i pel que fa la previsió de la despesa per l'any 2017 per import aproximat de 3.796.64€ més 
IVA, ja que encara no s'ha procedit a la licitació per concretar els preus exactes per la compra de 
bosses i fundes compostables. 
 
Vist l'informe d'Intervenció  núm. 20160255 de data 11 de juliol de 2016. 
 
Pertot l'anterior, per l'any 2017 es necessari que l'ajuntament adopti de nou un acord d'adhesió al 
conveni de col·laboració, i proposo al ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. -  Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració, que s'annexa al present acord, entre 
l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva porta a porta i l'ajuntament de l'Arboç 
per a la subscripció d'un Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables, per 
l'exercici 2017. 
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Segon.-  Designar com a persona responsable per exercir les tasques d'interlocutor amb (Associació 
PaP),el Sr. A. F. M, responsable tècnic de Medi Ambient de l'ajuntament. 
 
Tercer.-  Aprovar la despesa màxima prevista en l'execució del contracte durant elperíode de l'1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2017 per import de 3.796.64€ més IVA i la subscripció al contracte 
derivat. 
 
Quart.-  Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de l'esmentat conveni i demés documents oportuns 
per l'efectivitat del present acord. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a l'Associació Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva 
"Porta a Porta"i i comunicar-ho al Departament d'Intervenció i tecnic responsable del servei "porta a 
porta". 
   
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
19.- EXP.NÚM. 20160458: APROVACIO DE LES FESTES LOCALS P ER A L'ANY 2017.  

  
Vista l'Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l'any 2017 a Catalunya, publicada alDOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, indicant 
que les dues festes locals seran fixadesper Ordre del Consellera de Treball, Afers Socials i Familia, 
a proposta dels municipis respectius;  

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors i 
el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 
152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; 

D'acord amb el que estableix l'article 46 del RD 2001/83, de 28 juliol aquest acord ha de ser adoptat 
pel Ple de l'Ajuntament; 

Per tot l'anterior proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Fixar els dies 9 de gener i 28 d'agost de 2017, de la Festa Major, com a dues festes locals 
del municipi de l'Arboç. 

Segon.- Notificar-ho als següents organismes públics i privats: 

- Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la 
Generalitat de Catalunya. 
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- Directors del col·legi Públic Sant Julià i col·legi Residència, Institut i Escola  Agrària "Camp Joliu" 
de l'Arboç 

Tercer.- Fer un ban i col·locar-ho al tauler d'anuncis municipals, pàgina web i a totes les cartelleres 
de la vila, per tal de donar la màxima difusió.  

 

 
Resultat de la votació 

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
20.- EXP.NÚM. 20160377: APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT PER LA  CONTRACTACIO 

DE SERVEIS D'ARRENDAMENT FINANCER , AMB OPCIÓ DE CO MPRA, 
D'IMPRESSORES MULTI-FUNCIÓ II.  

  
L'Ajuntament de l'Arboç té ubicats en diferents edificis municipals, diversos equips d'impressió, i 
donat que finalitza el rènting de cinc d'ells, s'ha de d'aconseguir reduir el cost dels consumibles i el 
manteniment de les mateixes impressores.  
 
Per aquest motiu és necessari que s'incoï el present expedient de contractació, per a l'arrendament 
financer (rènting) pel subministrament mitjançant procediment negociat sense publicitat, en 
expedient ordinari, de vuit equips d'impressió per a: 
 
-Secretaria  
-Intervenció  
-Serveis Tècnics  
-Recursos humans  
-Policia local. 
-Biblioteca municipal 
-Jutjat de pau i Serveis socials 
-Cementiri i gestions institucionals i/o Cal Freixas 
 
Dins dels equips, hem de distingir que s'han de renovar cinc dels sistemes d'impressió, aprovats en 
l'acord plenari de 31 de maig de 2011, donat que ja han passat els cinc anys de la seva preparació, 
licitació, adjudicació i firma del contracte. El contracte d'arrendament té causa de data prèvia de 2 
de maig de 2011, i els cinc equips d'impressió, que es renoven són: secretaria, intervenció, serveis 
tècnics, recursos humans i policia local. 
 
En posterioritat, es van aprovar ampliacions, i incorporació d'equips multifunció, respecte les 
dependències de la Biblioteca municipal i al Jutjat de Pau - Serveis socials. I a la vegada també, 
s'ha detectat una altra necessitat d'adquirir un nou equip multifunció per a la unitat de serveis de 
Cementiri, tramitació dels Plens, Fundacions i altres gestions institucionals, que s'ha separat 
físicament de l'àmbit de Secretaria, per a constituir-ne un nou espai per bé que també es valorarà la 
possibilitat de Cal Freixas. 
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Per providència d'aquesta Alcaldia de data 19 de maig de 2016, s'ha acordat iniciar un 
procediment negociat sense publicitat, per la contractació mitjançant arrendament financer -rènting- 
pel subministrament de vuit equips d'impressió multifunció A4 pels departaments relacionats 
prèviament de l'Ajuntament de l'Arboç, 
 
En la mateixa data es redactà i incorporà a l'expedient, els Plecs de Clàusules administratives 
particulars que han de regir l'adjudicació del contracte. 
 
En data 19 de maig de 2016, el Secretari-Interventor va emetre informe sobre la legislació aplicable, 
el procediment a seguir, l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, informant també, 
sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules. 
 
Vist l'informe d'Intervenció núm. 20160276 de data 19 de juliol de 2016. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert en l'article 110 i en 
la disposició addicional segona 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, proposo al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents:  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del 
contracte  mitjançant arrendament financer -rènting- pel subministrament de vuit equips d'impressió 
multifunció A4 pels departaments següents de l'Ajuntament de l'Arboç: 
 
-Secretaria  
-Intervenció  
-Serveis Tècnics  
-Recursos humans  
-Policia local. 
-Biblioteca municipal 
-Jutjat de pau i Serveis socials 
-Cementiri i gestions institucionals i/o Cal Freixas 
 
SEGON.- Aprovar, d'acord amb el pressupost de 2016, el crèdit suficient respecte les aplicacions 
pressupostaries que s'indiquen a continuació, en la quantia de 33.880,00 euros (IVA inclòs) per 
aquesta despesa. Així doncs, en el pressupost de l'exercici 2016, i en el seu cas, en els successius, 
es consignarà crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que es derivin de la present 
contractació. 
 
16.01.1320.20300 POLICIA LOCAL - ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGES, 16.01.9200.20300 ADMINISTRACIÓ GENERAL - ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGES, 16.02.1500.20300 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I 
URBANISME - SERVEIS TÈCNICS - ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGES, 16.04.2310.20300 ACCIÓ SOCIAL - ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGES, 16.06.3321.20300 BIBLIOTECA MUNICIPAL - ARRENDAMENT 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES,  
 
El pressupost màxim del contracte es fixa, segons preus aplicables a tant alçat a la totalitat de les 
prestacions, pels cinc anys totals de duració i vigència previstos, en la quantia de 28.000,00 euros, 
(466,66 euros mensuals); i en l'Impost sobre el Valor Afegit de 5.880,00 euros (98,00 euros 
mensuals); el que dóna un total de 33.880,00 euros (TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
EUROS); -564,66 euros mensuals-. 
 
L'IVA vigent que correspon aplicar en la data d'aprovació d'aquest Plec és del 21%. 
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Les prestacions que constitueixen el seu objecte representen percentualment les quantitats 
següents per tota la durada del període contractual, cinc anys: 
 
Rènting o finançament: 19.600,00 -€ (IVA exclòs) 
4.116,00 -€ (21 % IVA) 
(Total rènting)23.716,00 -€ (IVA inclòs) 
 
Manteniment i fungibles 8.400,00 -€ (IVA exclòs) 
1.764,00 -€ (21% IVA) 
(Total manteniment)10.164,00 -€ (IVA inclòs) 
 
TOTALS28.000,00 -€ (IVA exclòs)  
5.880,00 -€ (IVA) 
(Total definitiu)33.880,00 -€ (IVA inclòs)  
 
Es parteix d'un preu de còpia de 0,007 -€/ 0,07 -€ (BN/Color). 
 
TERCER.- Establir el termini d'execució, que es preveu per aquesta actuació, en la duració de 60 
mesos (5 anys) mitjançant rènting, i per mitjà de pagament mensual. 
 
QUART.- Aprovar els Plecs de Clàusules administratives particulars així com els Plecs de 
Prescripcions tècniques que regiran el contracte d'arrendament financer -rènting- pel 
subministrament de vuit equips d'impressió multifunció A4 pels departaments assenyalats de 
l'ajuntament de l'Arboç. 
 
CINQUÈ.-  Cursar invitacions, notificar el present acord, donar trasllat dels Plecs i sol·licitar ofertes a 
les següents empreses: 
 
- CA PRINTER, SL  
- COPIMAC, SL  
- SISTEMES D'OFICINA DEL PENEDÈS, SA  
- REPRO-VALLÈS, SL 
- LYRECO ESPAÑA, SA  
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció i al Departament de Serveis 
Informàtics. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
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21.- EXP.NÚM. 20160365: APROVACIÓ  DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE LA PISCINA D'ESTIU  

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 15 de gener de 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 028/16, es va contractar a 
l'empresa Hèlix Arquitectes Associats, SLP, amb CIF. B-65751588, la redacció del projecte bàsic i 
d'execució de remodelació de piscines i serveis complementaris a l'àrea d'esports i lleure a l'aire 
lliure, per import de 21.538,00 -€ (IVA 21% inclòs). 
 
Presentat en data 6 de maig de 2016, RE.20162231, el projecte bàsic i d'execució de remodelació 
de piscines i serveis complementaris a l'àrea d'esports i lleure a l'aire lliure, per Hèlix Arquitectes 
Associats SLP, l'arquitecta municipal en data 17 de maig de 2016 va emetre informe favorable. 
 
El Secretari-Interventor de 10 de maig de 2016, va emetre informe referent al compliment de la 
legislació i tramitació. 
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 2016, va aprovar inicialment el 
Projecte Basic i Executiu de remodelació de piscines i serveis complementaris a l'Àrea d'Esports i 
Lleure "Piscina d'Estiu". 
 
En data 8 de juny de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 109 de 
data 8 de juny de 2016, a la web i al taulell municipals, edicte d'exposició al públic per un termini de 
30 dies, a efecte de l'examen del projecte esmentat per les persones interessades, per tal que 
poguessin formular les al·legacions que estimessin oportunes. 
 
En data 12 de juliol de 2016 l'Arquitecta Municipal ha emès informe sobre els errors materials i 
aritmètics detectats en el document núm. 1 Memòria i Annexos del Projecte Basic i Executiu de 
remodelació de piscines i serveis complementaris a l'Àrea d'Esports i Lleure "Piscina d'Estiu, i 
proposa que, per no suposar una modificació substancial del document aprovat inicialment, 
s'esmenin i es continuï amb la tramitació corresponent. 
 
En data 14 de juliol de 2016 el Secretari-Interventor emet certificat de final del termini d'informació 
pública sense haver-se presentat al·legacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Article 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
- Article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 
 
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i cartipàs 
municipal de 14 d juliol de 2011. 
 
Per tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents: 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i d'execució de remodelació de la piscina d'estiu i 
serveis complementaris a l'àrea d'esports i lleure a l'aire lliure, redactat per Hèlix Arquitectes 
Associats SLP i promogut per l'Ajuntament de L'Arboç. 
 
Segon.-  Esmenar els errors materials i aritmètics detectats en el document núm. 1 Memòria i 
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Annexos del Projecte Basic i Executiu de remodelació de piscines i serveis complementaris a l'Àrea 
d'Esports i Lleure "Piscina d'Estiu d'acord amb l'informe tècnic de data 12 de juliol de 2016. 
 
Tercer.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Diari de màxima difusió, i penjar-lo 
al tauler d'anuncis i pàgina web de l'ajuntament. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a Hèlix Arquitectes Associats SLP, als efectes pertinents, i al 
Departament d'Intervenció. 
 
 
 
Resultat de la votació  
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d'ERC: no 
 
 
 
 
22.- EXP.NÚM. 20160459: APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA  REGULADORA DE 

LA CARTA DE COLORS  

  
En data 22 de juny de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya va resoldre atorgar els ajuts necessaris per a desenvolupar el "Projecte d'intervenció 
integral del nucli antic de l'Arboç" acollit a la Llei de Barris. 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010, va acceptar la subvenció 
atorgada i el 18 d'octubre de 2010, es va signar Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de l'Arboç per al desenvolupament del projecte 
d'intervenció integral al nucli antic de l'Arboç.  
 
El vigent "Projecte d'intervenció integral del nucli antic de l'Arboç" acollit a la Llei de Barris, estableix 
el Camp 2Codi 2.01.01: Criteris per a rehabilitació i nova construcció d'edificis al Nucli Antic i Carta 
de Colors de façanes. 
 
Per tal posar en marxa l'actuació amb codi 2.01.01, en data 30juny de 2015, mitjançant Decret 
d'Alcaldia núm. 596/15, es va contractar a l'empresa Gabinet del Color SL per l'elaboració de la 
Carta de Colors del Nucli antic de l'Arboç. 
 
En data 1 de març de 2016 es va lliurar la Carta de Colors del Nucli antic de l'Arboç. Aquest 
document permet disposar d'una eina útil pe a orientari  regular les actuacions de rehabilitació i 
arranjament d'acabats de les façanes dels edificis del Nucli Antic. 
 
Per providència de l'Alcaldia de data 13 de juliol de 2016, s'incoa l'expedient 459/16 per l'aprovació 
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de l'Ordenança Reguladora de la Carta de Colors del Nucli Antic de L'Arboç, per tal de poder aplicar 
el document en les obres de rehabilitació de façanes que es realitzin dins del nucli antic. 
 
Vist l'informe de l'arquitecta municipal de data 13 de juliol de 2016, que informa favorablement el text 
de l'ordenança. 
 
Vist l'informe del Secretari-Interventor, de data 14 de juliol de 2016, sobre el procediment i la 
legalitat aplicable a l'aprovació de l'Ordenança Reguladora de la Carta de Colors del Nucli Antic de 
l'Arboç. 
 
Per tot això, l'Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de la Carta de Colors del Nucli Antic de 
l'Arboç, relatiu a la delimitació territorial que estableix el Pla de Barris. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci inserit al 
DOGC, al BOP de Tarragona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis 
d'edictes municipals, per tal de que els interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions 
que creguin oportunes. Cas de que no se'n presenti cap, s'entendrà definitivament aprovada la 
modificació del Reglament sense necessitat d'un nou acord per part del Ple, i es procedirà a la 
publicació del seu text íntegre en el BOPT, donant compte d'aquesta publicació al DOGC i no 
entrarà en vigor fins transcorregut el termini de quinze dies comptats des de la recepció del acord 
d'aprovació pel Departament de Governació 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 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
23.- EXP.NÚM. 20160546: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ PUNTUAL NÚM. 

9 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, “REGUL ARITZACIÓ DE 
L’ÚS INDUSTRIAL DINS L’ÀMBIT D’EMBOTITS BUNDÓ”  

  
En sessió de 25 de juny de 2009 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona (CUT) va donar 
conformitat al Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l'Arboç, aprovat 
definitivament per la CUT en sessió de 12 de març de 2009. Les seves normes urbanístiques van se 
publicades, a efectes d'executivitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5511 de data 
23 de novembre de 2009. 
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En data 14 de juliol de 2016, el Sr. Manel Bundó Marqués va presentar sol·licitud, amb 
RE.20163397, de Modificació Puntual núm. 9 del POUM de l'Arboç "Regularització de l'ús industrial 
dins l'àmbit embotits Bundó". 
 
L'objectiu de la present modificació és la regularització de a 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. 
 
Vist l'informe tècnic de l'Arquitecta Municipal de data 21 de juliol de 2016, referent a la modificació 
de referència, el qual informa: 
 
"(...) 
INFORME DE L'ARQUITECTA MUNICIPAL  
 
MONTSERRAT SANDOVAL SARRIAS, ARQUITECTA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ, EMETO EL SEGÜENT 
 
INFORME: 
 
Sol·licitant:Manel Bundó Marques 
Registre Entrada: 14 de juliol de 2016 RE.20163397 
Expedient núm.: 546/16 
 
Sol·licitud: MODIFICACIO PUNTUAL NUM.9 DEL POUM DE L'ARBOÇ " REGULARITZACIO DE 
L'ÚS INDUSTRIAL DINS L'ÀMBIT EMBOTITS BUNDÓ" 
 
Ubicació: L'Arboç 
 
INFORME 
 
En data 14 de juliol de 2016, Manel Bundó Marqués, presenta la Modificació Puntual n.9 del POUM 
de l'Arboç 
 
Identificació: 
 
(Veure imatge 1 de l'annex) 
 
REFERENCIES CADASTRALS 
 
(Veure imatge 2 de l'annex) 
 
El Pla d'Ordenació Urbana Municipal. En sessió de 25 de juny de 2009 la CUT va donar conformitat 
al Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l'Arboç, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragonaen sessió de 12 de març de 2009. 
 
Les seves normes urbanístiques van se publicades, a efectes d'executivitat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya nº 5.511 de data 23 de novembre de 2009. 
 
 
L'objectiu d'aquest document és la regularització de la situació urbanística d'una industria legalment 
establerta d'acord amb el POUM de 1985 i, que en la revisió del POUM de 2009, es va deixar com a 
ús no compatible i amb volum disconforme.   
 
El sòl que aquesta ocupa, va ser qualificat com clau 2* i els usos compatibles són els de la clau 2: 
Habitatge, hoteler, residencial especial, comercial petit, oficines i serveis, socio sanitari, docent, 
esportiu, socio cultural, industria artesanal només en planta baixa, estacionament i aparcament, 
públic - administratiu, restauració. 
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L'objectiu és crear una variant de la clau 2,que s'anomena clau 2e. On els usos admesos són els 
mateixos de la clau2, més l'ús industrial corresponenta l'activitat actual "Tractament i transformació 
per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui lallet), 
amb una capacitat d'elaboració de productes acabats fins a 75t/d". 
 
Aquesta modificació de planejament no comporta cap increment de sostre edificable i es mantenen 
els usos preexistents. 
 
D'acord amb l'article 97 de la llei d'urbanisme es passa a raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, l'oportunitat i la conveniència amb relació dels interessos públics i privats concurrents. 
 
1. En revisió del POUMde 2009 es va modificar l'ús del sòl que ocupa aquesta industria càrnia 
establerta legalment, passant a ús residencial i eliminant l'ús de petita i mitjana industria introduït en 
la Modificació Puntual del PGO de 1985,corresponent a l'ILLA DELIMITADA PER L'AVDA. HEROIS, 
C/ SÍNIA I EL PE JARDINS DE LA PANXITA, que va ser aprovada per la CUT en sessió de 8 de 
novembre de1995, d'acord amb l'expedient 95/000558. 
 
2. En la situació econòmica actual els plantejaments del POUM han quedat desfasats, ja que aquest 
apostava per concentrar l'ús industrial en punts concrets (Polígon del Foix, Sector Cristalería i costat 
NO dela via del ferrocarril); eliminant tots els petits nuclis industrials situats dins el sòl urbà. Aquest 
objectiu basava la seva viabilitat econòmica en que les plusvàlues urbanístiques de la venda del 
sostre residencial generats eren superiors al cost del trasllat, doncs únicament es valoravala 
diferència entre el preu del sòl residencial respecte l'industrial, sense comptar amb el valor de les 
construccions i, sobretot, de les instal·lacions específiques de cada indústria, amb l'afegit dels 
problemes logístics que causa el trasllat d'una activitat.  
 
3. Embotits Bundó és una empresa que en les èpoques de forta recessió econòmica ha estat refugi 
per a molts treballadors arbocencs quehan quedat sense feina.En són exemple: 
 
a) El tancament de la Caldereria. 
b) El tancament dela fàbricade catifes del Grup Torras. 
c) La crisi de la construcció posterior a les Olimpíades de Barcelona. 
d) L'actual crisi general iniciada a 2007. 
 
4. Embotits Bundó dona treball directe a120 persones i és el principal punt de sortida pel bestiar dels 
ramaders de la rodalia. 
 
5. Les tresbotigues que Bundó té obertes dins el nucli de l'Arboç són focus d'atracció per clients dels 
pobles veïns i gent de pas, que amb el reclam de venir  acomprar productes Bundó, aprofiten per 
visitar el poble i consumir en altres establiments del municipi. 
 
6. L'empresa necessita créixer per continuar existint, tant per adaptar-se a l'exigent normativa del 
sector, com per poder atendre l'increment de producció requerit pels seusprincipals clients. 
 
7. Embotits Bundó és l'empresa del sector més important de la demarcació deTarragona, que 
evitaquepart de la demanda generada pel sector turístic s'hagi de nodrir d'altres zones de l'estat, 
contribuint a incrementar les plus vàlues que aquest sector deixa en el nostre territori. 
 
8. Es tracta d'una activitat que crea molt poques molèsties al veïnat, molt inferior a les generades 
per la carretera N-340. 
 
9. La ubicació de l'empresa es ideal per aquest tipus d'activitat dins el municipi, doncs:  
 
a) Els treballadors del poble hi poden accedir a peu. 
b) Queda situadaa l'altre costat de la N-340, on no és raonable el creixement residencial. 
 
10. En el cas d'haver de tancar aquesta industria, i en el supòsit que la propietat pugui assumir el 
seu trasllat, la seva nova ubicació no seria en aquest municipi, ja que disposa de sòl industrial propi 
en el polígon de Bellvei. 
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DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA: 
 
La proposta d'aquesta Modificació Puntual del POUM es limita únicament a regularitzar l'ús 
industrial existent, sense pretendre incrementar el sostre edificable que obligui a fer cessions i obres 
d'urbanització, ja que, en aquests moments és vital poder subsistir i no són assumibles actuacions 
urbanístiques a mitjà o llarg termini. 
 
Amb aquesta modificació quedarà regularitzat l'ús industrial actual exclusivament dins l'àmbit que 
ocupa aquesta empresa, diferenciant-lo de la resta de finques incloses dins l'actual clau 2*.  
 
(Veure imatge 3 de l'annex) 
 
Així, doncs, es proposa crear una variant de la clau 2,que podríem anomenar clau 2e. 
 
Aquesta nova clau estaria basada en la clau 2*, amb la introducció de l'ús industrial, tant pel que fa 
alpati interior d'illa, com en la resta de la planta baixa i les plantes pis. 
 
(Veure imatge 4 de l'annex) 
 
La proposta d'aquesta Modificació Puntual del POUM es limita únicament a regularitzar l'ús 
industrial existent, sense incrementar el sostre edificable. 
 
Pel que fa a l'edificabilitat, no es produeix cap modificació, tal com queda palés en els quadres 
comparatius següents: 
 
SOSTRE MÀXIM PERMÈS AMB LA NORMATIVA ACTUAL2* 
Planta Clau2* Clau 2* 

patid'illa 
Total 

PB 988,39 2.427,15 

P1 988,39 988,39 
P2 988,39 988,39 
P3 181,86 

1.438,76 

181,86 
Totals 3.147,03 1.438,76 4.585,79 

 
SOSTRE MÀXIM PERMÈS AMB LA NOVA NORMATIVA 2e 
 
Planta 

Dins 
laprofunditatedificable 

 
Pati d'illa 

 
Total 

PB 988,39 2.427,15 

P1 988,39 988,39 
P2 988,39 988,39 
P3 181,86 

1.438,76 

181,86 
Totals 3.147,03 1.438,76 4.585,79 
 
 
Amb aquesta modificació quedarà regularitzat l'ús industrial actual exclusivament dins l'àmbit que 
ocupa aquesta empresa, diferenciant-lo de la resta de finques incloses dins l'actual clau 2*. Així, 
doncs, es proposa crear una variant dela clau 2,que podríem anomenar clau 2e. 
 
Aquesta nova clau estaria basada en la clau 2*, amb la introducció de l'ús industrial, tant pel que fa 
al pati interior d'illa, com en la resta de la planta baixa i les plantes pis. 
 
Els usos admesos són els mateixos de la clau 2, més l'ús industrial corresponent a l'activitat actual 
"Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria 
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primeraanimal (que no sigui lallet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats fins a 
75t/d". 
 
(Veure imatge 5 de l'annex) 
 
L'àmbit d'aquesta modificació puntual, d'acord amb l'article 73 delPOUM, està inclòs dins la Clau 2, 
Urbà tradicional , i, en concret, en la zona 2*, on hi ha altres finques afectades. Per tal de que 
aquestes no rebin els efectes d'aquesta modificació, es proposa una clau específica que 
anomenarem 2e. 
 
G. Clau 2e- Manteniment de l'activitat industrial e xistent dins l'àmbit d'EmbotitsBundó. 
 
1.Paràmetres reguladors. 
 
a) Alineació oficial al carrer. 
b) Alçada màxima: 13,50 m. (PB+3) per la carretera; i 10,50 m. (PB+2) per la resta. 
c) Alçada mínima de la PB: 3m. 
d) La façana en PB ocuparà tota l'amplada de la parcel·la. 
e) La profunditat edificable serà de 12m i tindrà caràcter d'alienació oficial per les plantes pis. 
f) Els usos admesos són els mateixos de la clau 2, més l'ús industrial corresponent a l'activitat actual 
"Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera 
animal(que no sigui lallet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats fins a 75t/d". 
 
2. Edificacióen el pati interior d'illa: 
 
a) Ocupació màxima del 100%. 
b) Coeficient d'edificabilitat net: 1 m² st/m² sòl. 
c) Alçada màxima: 4 m, corresponenta PB. Es mesurarà a partir de la rasant oficialdel punt mig de la 
línia de façana. 
d) Volum edificable net: 4m3/m² sòl. 
e) Els usos admesos sónels mateixos de la clau 2, més l'ús industrial corresponent a l'activitat actual 
"Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera 
animal (que no sigui lallet), amb unacapacitat d'elaboració de productes acabats fins a 75t/d". 
 
3. Edificabilitat: 
 
Dels paràmetres anteriors i, tenint en compte que, als afectes de l'edificabilitat, el sostre dels 
soterranis no computa, en resulta la següent edificabilitat màxima: 
 
SOSTRE MÀXIM PERMÈS 
 
Planta 

Dins 
laprofunditatedificable 

 
Pati d'illa 

 
Total 

PB 988,39 2.427,15 

P1 988,39 988,39 
P2 988,39 988,39 
P3 181,86 

1.438,76 

181,86 
Totals 3.147,03 1.438,76 4.585,79 
 
A més de no superar el sostre màxim permès, en futures ampliacions, per evitar l'enderroc dels 
volums disconformes, s'haurà de complir l'article 30c del POUM, quediu: quan l'ampliació del sostre 
edificat sigui inferior al 50% del sostre màxima utoritzat pel POUM, ino se superi el sostre màxim 
permès, no caldrà enderrocar els cossos en volum disconforme. 

4. Manteniment dels usosactuals: 



 
 

 
 

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

39 

 
 

Els usos actuals es podran mantenir sempre que tinguin en compte totes les mesures 
mediambientals envers els habitatges adjacents.En aquest sentit, és important mantenir l'edifici de 
l’assecador de pernils, així com el seu ús, ja que actua com barrera en front del soroll que pugui 
generar la zona de producció. 

En el cas de desaparèixer l'ús actual caldrà adapta r-se als usos de la clau2*. 

CESSIONS. 

Per ordenar correctament el perímetre de l'àmbit d'aquesta modificació puntal, és necessari cedir els 
vials que l'envolten. En aquest cas, el 1995, durant la tramitació de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
L'ILLA DELIMITADA PER L'AVDA. HEROIS, C/ SÍNIA I EL PE JARDINS DE LA PANXITA, es va 
cedir únicament la part de vials inclososdins la finca 43016A009001210000TZ, ja que la finca 
43016A009001080001YT no era propietat del Sr.Bundó. S'adjunta, com annex núm. 2.1, l'escriptura 
d'aquesta cessió, redactada pel notari de l'Arboç, Antonio Luis Mira Cantó, en data 19/11/1995, amb 
el núm. 304 del seu protocol. 

Per er les cessions corresponents a la continuació del c/ De la Sínia, el Sr. Bundó ha hagut 
d'adquirir tota la finca registral núm.606, que als efectes del Cadastre, està dividida en les 
referències cadastrals 43016A009001080001YT i 3092508CF8639C0001BA. La part de finca 
afectada per aquest vial, sense comptar la vorera contrària, té una superfície de 66,20 m2, que 
hauran de ser cedits a l'Ajuntament mitjançant escriptura pública. En prova de què el Sr. Bundó n'és 
el propietari, dita escriptura s'adjunta com annex 2.2. 

(Veure imatge 6 de l'annex) 

CESSIONS PENDENTS PER A VIALS (Segons el Registre de la Propietat) 

Núm. 
de 
finca 

 
Identificació 

 
Referència cadastral 

Superfícieparcel·la(m2) Sup.afectada(m2) 

4 Fincaregistral núm.606 
(Pol 9,parc108 +c/ 
Dr.Miquel Paré Ferran, 
6) 

43016A009001080001YT 
3092508CF8639C0001BA 

1.973,00 66,20 

 
(Veure imatge 7 de l'annex) 

VALORACIÓ ECONÒMICA. 

INCREMENTDEL'APROFITAMENTURBANÍSTIC.  
 
Donat que aquesta modificació afecta únicament a la regularització de l'ús industrial existent abans 
de l'entrada en vigor del POUMi, que no comporta augment del sostre edificable ni la modificació 
dels paràmetres d'ordenació, no es genera cap plus vàlua urbanística que impliqui cessions per 
aquest motiu. 

COSTOSD'URBANITZACIÓ.  
 
Els costos d'urbanització únicament afectaran a l'àmbit del vial pendent de cedir, corresponent a una 
superfície de 75,11m2. 

Tal com s'ha comentat en els apartats de l'Àmbitideles Cessions, la vorera contrària restarà per 
urbanitzar, quedant dins l'àmbit del sector Pou Dolç. 

El projecte d'urbanització seguirà la tipologia del tram ja urbanitzat, situat entre la N-340 i el tram a 
cedir. 



 
 

 
 

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

40 

 
 

Els costos d'urbanització s'estimen en 12.084,00 euros. 

No afecta sectorialment a cap organisme de rang superior pel que no es creu necessari demanar 
informes. 

Al afectar a un únic propietari no es considerà necessari realitzar cap suspensió de llicències. 

CONCLUSIÓ:  
 
Es proposa informar FAVORABLEMENT LA MODIFICACIO PUNTUAL NUM.9 DEL POUM DE 
L'ARBOÇ " REGULARITZACIO DE L'ÚS INDUSTRIAL DINS L'ÀMBIT EMBOTITS BUNDÓ" per 
realitzar el tràmit d'aprovació inicial. 

(...)" 
 
Vist l'informe del Secretari Interventor de data 21 de juliol de 2016. 

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. 

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

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM de l'Arboç Núm.9 Regularització de 
l'ús industrial dins l'àmbit Embotits Bundó, promogut pel Sr. Manel Bundó Marquès. 

Segon.-  Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), en el diari de difusió en la província Tarragona, al 
tauler d'anuncis municipal i a la web municipal. La tramitació aquest edicte s'ha de portar a terme 
en el termini de 10 dies a comptar des de l'adopció del present acord. 

Tercer.-  Donar audiència als ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos, Castellví de la Marca, 
Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. 

Quart.-  Notificar el present acord al Sr. Manel BundóDonar audiència en l'expedient a tots els 
propietaris afectats de l'àmbit d'actuació de la present Modificació. 

Resultat de la votació  

Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
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24.- EXP.NÚM. 20160301: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L 'IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILITACIÓ DE FAÇANA. EMPLAÇAME NT: ÀNGEL 
GUIMERÀ 1. 

  
En data 1 d'abril de 2016, amb el RE-1577, la Comunitat de Propietaris c/ Àngel Guimerà 1 va 
presentar sol·licitud de Llicència urbanística d'obres consistent en obres de manteniment i reparació 
de façana al carrer Àngel Guimerà 1, del terme municipal de l'Arboç. 

En data 14 d'abril de 2016, per Decret de l'Alcaldia núm. 355/16, es va atorgar llicència urbanística 
d'obres de manteniment i reparació de la façana de l'edifici del carrer Àngel Guimerà 1. 

En data 4 d'abril de 2016, l'interessat va efectuar l'ingrés de 94,73 € i 780 €, corresponents a la 
classificació de l'obra en l'apartat 1.2.4 i 1.2.5 de la Taula de mòduls per la determinació de la base 
imposable establerta a l'Annex de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 

La Comunitat de Propietaris c/ Àngel Guimerà 1, en data 1 d'abril de 2016, amb RE-1580, va 
sol·licitar la bonificació sobre l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), atès que és 
un edifici catalogat pel POUM. 

L'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, fixa en el seu 
article 6 les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  

"(...) 1. Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. (...)"  

Vist que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
d'Urbanisme de Tarragona en data 12 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 23 de novembre de 2009, inclou l'habitatge situat al carrer Àngel Guimerà 1 al 
Catàleg de Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm.39, amb nivell de 
protecció de Bé Cultural d'Interès Local. 

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:   
 
Primer.- CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris c/ Àngel Guimerà 1, la bonificació del 95% de 
l'import abonat en data 4 d'abril de 2016, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, per les obres de rehabilitació de façana de l'edifici situat al c/ Àngel Guimerà 1, inclòs al 
Catàleg de Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 39 com a BCIL; atès 
que s'ajusten a les determinacions indicades a l'article 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, segons el detall següent: 

- Impost provisional de la construcció: 94,73 € i 780 € 
 
- Bonificació 95%: 89,99 € i 741 € = 830,99 € 
 
Segon.-  RETORNAR al Sr. Joan Ramia Martí l'import de 830,99 €, en concepte del 95% de 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Tercer.- Aprovar l'exempció de la Taxa sobre administració de documents, d'acord amb l'article 6è 
apartat 7.f) de l'ordenança fiscal núm. 25, en la qual s'estableix "Per la tramitació d'expedients 
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d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic,històric o cultural, arranjament de façanes 
i paret de tanca definitiva de solars.....EXEMPT" 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció perquè procedeixi al retorn de la 
bonificació indicada en el punt segon. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Comunitat de Propietaris c/ Àngel Guimera 1 als efectes 
pertinents. 
  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
25.- EXP.NÚM. 20160166: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L 'IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCI Ó DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REPARACIÓ DE DESPERFECTES DE LA FA ÇANA. 
EMPLAÇAMENT: C/ JUSSÀ, 33  

  
En data 9 de febrer de 2016, amb el RE-0585, el Sr. Josep Plana Pons va sol·licitar Comunicació 
prèvia d'obres per a la reparació de desperfectes de la façana de l'edifici situat al c/ Jussà, 33. 

La Comunicació prèvia d'obres de referència va se signada favorablement per l'arquitecta municipal 
en data 15 de febrer de 2016. 

En data 9 de febrer de 2016, l'interessat va efectuar l'ingrés de 30 €, corresponents a la classificació 
de l'obra en l'apartat 1.2.4 de la Taula de mòduls per la determinació de la base imposable 
establerta a l'Annex de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.I d'acord amb l'article 3.2 de la mateixa ordenança: "La quota de l'Impost és la 
resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota tributària a pagar 
serà inferior a 30€." 

El Sr. Josep Plana Pons en data 9 de febrer de 2016, amb RE-0586, va sol·licitar la bonificació 
sobre l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), atès que és un edifici catalogat pel 
POUM. 

L'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, fixa en el seu 
article 6 les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  

"(...) 1. Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. (...)"  

Vist que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
d'Urbanisme de Tarragona en data 12 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 23 de novembre de 2009, inclou l'habitatge situat al carrer Jussà, 33al Catàleg de 
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Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 21, amb nivell de protecció de Bé 
de Protecció Urbanística. 

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:   
 
Primer.-  CONCEDIR al Sr. Josep Plana Pons la bonificació del 95% de l'import abonat en data 9 de 
febrer de 2016, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacionsObres, per les obres de 
reparació d'esquerdes de l'edifici situat al c/ Jussà, 33, inclòs al Catàleg de Patrimoni arquitectònic i 
urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 21 com a BPU; atès que s'ajusten a les determinacions 
indicades a l'article 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el detall següent: 

- Impost provisional de la construcció: 30 € 
- Bonificació 95%: 28,50 € 

 
Segon.-  RETORNAR al Sr. Josep Plana Pons l'import de 28,50 €, en concepte del 95% de 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Tercer.- Aprovar l'exempció de la Taxa sobre administració de documents, d'acord amb l'article 6è 
apartat 7.f) de l'ordenança fiscal núm. 25, en la qual s'estableix "Per la tramitació d'expedients 
d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic,històric o cultural, arranjament de façanes 
i paret de tanca definitiva de solars.....EXEMPT" 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció perquè procedeixi al retorn de la 
bonificació indicada en el punt segon. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord al Sr. Josep Plana Pons als efectes pertinents.  
   
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
26.- EXP.NÚM. 20160263: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE  

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ  DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILIITACIÓ DE FAÇANA DE “CAL C ORREU”. 
EMPLAÇAMENT: C/ MURALLA, 12  

  
En data 16 de març de 2016, amb el RE-1309, el Sr. Joan Ramia Martí va presentar sol·licitud de 
Llicència urbanística d'obres consistent en la rehabilitació de façana de "Cal Correu" situat al carrer 
Muralla, 12 del terme municipal de l'Arboç. 

En data 1 d'abril de 2016, per Decret de l'Alcaldia núm. 318/16, es va atorgar llicència urbanística 
d'obres per la rehabilitació de la façana de l'edifici del c/ Muralla, 12. 
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En data 18 de març de 2016, l'interessat va efectuar l'ingrés de 244,78 €, corresponents a la 
classificació de l'obra en l'apartat 2.2.5 de la Taula de mòduls per la determinació de la base 
imposable establerta a l'Annex de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 

EL Sr. Joan Ramia Martí en data 30 de març de 2016, amb RE-1485, va sol·licitar la bonificació 
sobre l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), atès que és un edifici catalogat pel 
POUM. 

L'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, fixa en el seu 
article 6 les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  

"(...) 1. Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. (...)"  

Vist que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
d'Urbanisme de Tarragona en data 12 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 23 de novembre de 2009, inclou l'habitatge situat al carrer Muralla, 12 (Cal 
Correu)al Catàleg de Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 62, amb 
nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local. 

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:   
 
Primer.-  CONCEDIR al Sr. Joan Ramia Martí la bonificació del 95% de l'import abonat en data 18 
de març de 2016, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per les obres de 
rehabilitació de façana de l'edifici situat al c/ Muralla, 12, inclòs al Catàleg de Patrimoni arquitectònic 
i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 62 com a BCIL; atès que s'ajusten a les determinacions 
indicades a l'article 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el detall següent: 

- Impost provisional de la construcció: 244,78€ 
- Bonificació 95%: 232,54 € 

 
Segon.-  RETORNAR al Sr. Joan Ramia Martí l'import de 232,54 €, en concepte del 95% de 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Tercer.- Aprovar l'exempció de la Taxa sobre administració de documents, d'acord amb l'article 6è 
apartat 7.f) de l'ordenança fiscal núm. 25, en la qual s'estableix "Per la tramitació d'expedients 
d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic,històric o cultural, arranjament de façanes 
i paret de tanca definitiva de solars.....EXEMPT" 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció perquè procedeixi al retorn de la 
bonificació indicada en el punt segon. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord al Sr. Joan Ramia Martí s als efectes pertinents.  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
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27.- EXP.NÚM. 20160173: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L 'IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ  DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REPARACIÓ D’ESQUERDES DE LA FAÇANA . 
EMPLAÇAMENT: C/ MAJOR, 41  

  
En data 11 de febrer de 2016, amb el RE-0629, Núria Giró Escarrà va sol·licitar Comunicació prèvia 
d'obres per al repàs d'esquerdes de l'habitatge situat al c/ Major, 41. 

La Comunicació prèvia d'obres de referència va se signada favorablement per l'arquitecta municipal 
en data 15 de febrer de 2016. 

En data 15 de febrer de 2016, l'interessada va efectuar l'ingrés de 30 €, corresponents a la 
classificació de l'obra en l'apartat 1.2.4 de la Taula de mòduls per la determinació de la base 
imposable establerta a l'Annex de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres.I d'acord amb l'article 3.2 de la mateixa ordenança: "La quota 
de l'Impost és la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota 
tributària a pagar serà inferior a 30€." 

La Sra. Núria Girò Escarrà en data 15 de febrer de 2016, amb RE-0667, va sol·licitar la bonificació 
sobre l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), atès que és un edifici catalogat pel 
POUM, com a Bé Cultural d'Interès Local. 

L'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, fixa en el seu 
article 6 les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  

"(...) 1. Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. (...)"  

Vist que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
d'Urbanisme de Tarragona en data 12 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 23 de novembre de 2009, inclou l'habitatge situat al carrer Major 41 amb c/ 
Missers 1 (Ca l'Escarrà),al Catàleg de Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa 
núm. 40, amb nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local. 

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:   
 
 

Primer.-  CONCEDIR a la Sra. Núria Giró Escarrà la bonificació del 95% de l'import abonat en data 
15 de febrer de 2016, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per les 
obres de reparació d'esquerdes de l'edifici situat al c/ Major, 41, inclòs al Catàleg de Patrimoni 
arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 40 com a BCIL; atès que s'ajusten a les 
determinacions indicades a l'article 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el 
detall següent: 

- Impost provisional de la construcció: 30 € 
- Bonificació 95%: 28,50 € 

 
Segon.-  RETORNAR a la Sra. Núria Giró Escarrà l'import de 28,50 €, en concepte del 95% de 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Tercer.- Aprovar l'exempció de la Taxa sobre administració de documents, d'acord amb l'article 6è 
apartat 7.f) de l'ordenança fiscal núm. 25, en la qual s'estableix "Per la tramitació d'expedients 
d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic,històric o cultural, arranjament de façanes 
i paret de tanca definitiva de solars.....EXEMPT" 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció perquè procedeixi al retorn de la 
bonificació indicada en el punt segon. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Sra. Núria Giró Escarrà als efectes pertinents.  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
28.- EXP.NÚM. 20160464: APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L 'IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I L'EXEMPCIÓ  DE LA TAXA DE 
DOCUMENTS. OBRA: REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE “CA L’ESCARRÀ”. 
EMPLAÇAMENT: C/ MAJOR, 41 – C/ MISSERS, 1  

  
En data 8 de juny de 2016, amb el RE-20162808, la Sra. Núria Giró Escarrà va presentar sol·licitud 
de llicència urbanística d'obres consistent en la rehabilitació de les façanes de Ca l'Escarra, al carrer 
Major núm. 41 i carrer Missers núm. 1 del terme municipal de l'Arboç. 

En data 20 de juny de 2016, per Decret de l'Alcaldia núm. 607/16, es va atorgar llicència urbanística 
d'obres per la rehabilitació de les façanes de l'edifici del c/ Major, 41 amb c/ Missers, 1. 

En data 29 de juny de 2016, l'interessada va efectuar l'ingrés de 206,70 €, corresponents a la 
classificació de l'obra en l'apartat 1.2.5 de la Taula de mòduls per la determinació de la base 
imposable establerta a l'Annex de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 

En la mateixa data va efectuar l'ingrés per import de 90 €, en concepte de Taxa sobre administració 
de documents, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 25. 

La Sra. Núria Girò Escarrà en data 30 de juny de 2016, amb RE-3149, va sol·licitar la bonificació 
sobre l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres), atès que és un edifici catalogat pel 
POUM, com a Bé Cultural d'Interès Local. 

L'Ordenança Fiscal número 5, sobre l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres, fixa en el seu 
article 6 les diferents bonificacions i exempcions, i estableix:  

"(...) 1. Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. (...)" 
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L'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa, estableix en el seu article 6è apartat 7.e), el següent: 

"e) Per la tramitació d'expedients d'obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic, històric 
o cultural; arranjament de façanes i paret de tanca definitiva de solars ....EXEMPT" 

Vist que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
d'Urbanisme de Tarragona en data 12 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 23 de novembre de 2009, inclou l'habitatge situat al carrer Major 41 amb c/ 
Missers 1 (Ca l'Escarrà),al Catàleg de Patrimoni arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa 
núm. 40, amb nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local. 

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents 
ACORDS:   
 
Primer.-  CONCEDIR a la Sra. Núria Giró Escarrà la bonificació del 95% de l'import abonat en data 
29 de juny de 2016, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per les obres 
de rehabilitació de façanes de l'edifici situat al c/ Major, 41, inclòs al Catàleg de Patrimoni 
arquitectònic i urbanística del municipi, amb la fitxa núm. 40 com a BCIL; atès que s'ajusten a les 
determinacions indicades a l'article 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el 
detall següent: 

- Impost provisional de la construcció: 206,70 € 
- Bonificació 95%: 196,37 € 

 
Segon.-  RETORNAR a la Sra. Núria Giró Escarrà l'import de 196,37 €, en concepte del 95% de 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Tercer.- CONCEDIR a la Sra. Núria Giró Escarrà l'exempció de la taxa sobre administració de 
documents, 90 €, de la llicència d'obres per la rehabilitació de façanes de l'edifici situat al c/ Major, 
41, d'acord amb l'article 6è apartat 7.e) de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la Taxa sobre 
administració de documents. 
 
Quart.-  RETORNAR a la Sra. Núria Giró Escarrà l'import de 90 €, en concepte de Taxa sobre 
administració de documents. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció perquè procedeixi al retorn de la 
bonificació indicada en el punt segon. 
 
Sisè.-  Notificar el present acord a la Sra. Núria Giró Escarrà als efectes pertinents.  
 
 
Resultat de la votació  
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
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29.- 
EXP.NÚM. 20160250: APROVACIÓ PROVIS IONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNI CIPAL 
RESPECTE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, REFERENT  ALS 
“TALLERS DEL SECTOR SANTA LLÚCIA  

  

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple municipal de data 31 de març de 2016, va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 8 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal respecte la Disposició Transitòria Quarta "Tallers del 
Sector Santa Llúcia", atès la situació econòmica actual i per raons d'interès públic, amb la finalitat de 
prorrogar el termini de 72 mesos més, amb un total de 144 mesos, per continuar amb les activitats 
econòmiques existents en la zona i que puguin ser objecte de transmissió i legalització, d'acord amb 
el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, amb la finalitat de mantenir i dinamitzar l'economia 
local. 
 
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. 79 de data 26 d'abril de 2016, al Diari Ara de data 
26 d'abril de 2016, i al taulell d'anuncis 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, i a tots els 
propietaris afectats de l'àmbit d'actuació de la present Modificació.  
 
En data 26 d'abril de 2016, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.79 i 
a la pàgina web municipal, la suspensió durant el termini d'un any de l'atorgament de llicències que 
preveu l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'Urbanisme. 
 
Vist l'informe de l'arquitecta municipal de data 12 de juliol de 2016, el qual informa favorablement 
perquè es continuïn amb la tramitació per a la aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 
8 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal respecte la Disposició Transitòria Quarta "Tallers del 
Sector Santa Llúcia". 
 
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 Informativa l'adopció del següent dictamen per a posterior 
acord plenari: 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 8 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal respecte la Disposició Transitòria Quarta "Tallers del Sector Santa Llúcia", atès la situació 
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econòmica actual i per raons d'interès públic, amb la finalitat de prorrogar el termini de 72 mesos 
més, amb un total de 144 mesos, per continuar amb les activitats econòmiques existents en la zona 
i que puguin ser objecte de transmissió i legalització, d'acord amb el règim vigent anterior a 
l'aprovació definitiva, amb la finalitat de mantenir i dinamitzar l'economia local; restant el redactat de 
la següent manera: 
 
"Disposició Transitòria Quarta  
  
1. Les activitats a emplaçar a les naus ja existents a l'aprovació inicial d'aquest POUM, i situades 
dins del Sector de Santa Llúcia, podran ser objecte de transmissió i llur legalització es podrà 
tramitar, d'acord amb el règim vigent anterior a l'aprovació definitiva, sempre que els corresponents 
projectes complerts es presentin dins els 144 mesos a comptar de la data d'aprovació definitiva del 
POUM, en considerar que amb aquesta mesura excepcional no es posa en risc l'aplicació del nou 
planejament. 
  
2. La iniciativa pel desplegament del planejament derivat correspon als propietaris o propietàries de 
finques, la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total del Polígon 
d'Actuació Urbanística." 
 
Segon.-  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 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
30.- EXP.NÚM. 20160080: RATIFICACIÓ D’ACORD DE L A JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE DATA PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA ANUAL PER RAH IBILITACIÓ DE 
FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE L’ARBOÇ, ANY 2016.  

  
En data 24 de març de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el programa anual 2016, per a la 
rehabilitació de les façanes pels edificis que formen part del nucli urbà. 
 
El text íntegre de l'acord indicat en el paràgraf anterior, és com segueix: 
 
""El Ple de l'Ajuntament va aprovar en data 24.12.93 "l'Ordenança reguladora de les subvencions 
per a finalitats de rehabilitació de façanes", la qual va ser publicada al BOP de Tarragona número 
133 de 10 de juny de 1994. 
 
Vist que l'informe del Departament d'Intervenció de data 11 de febrer de 2016, estableix que existeix 
consignació suficient a l'aplicació pressupostària. 
 
Vist la necessitat d'aprovar el programa anual per a la rehabilitació de façanes al terme municipal, i 
atenent a raons de decòrum, aquesta Junta de Govern Local per unanimitat adopta els següents:  
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ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el programa anual 2016, per a la rehabilitació de les façanes pels edificis que 
formen part del nucli urbà segons el programa annex.  
 
ANNEX:  
 
""PROGRAMA ANUAL PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE 
L'ARBOÇ. ANY 2016.  
 
INTRODUCCIÓ. 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 24 de desembre de 1993, va aprovar una ordenança 
reguladora de les subvencions destinades a la rehabilitació de façanes, per tal d'aconseguir millorar 
l'aspecte de la població. Aquesta ordenança va ésser publicada en el BOPT núm. 133 de data 10 de 
juny de 1994. 
 
Considerant la importància en la conservació de les façanes per tal de millorar l'estètica de la 
població es formula el present programa de rehabilitació per aquest any 2016, en la forma que 
preveu l'article 10 de l'ordenança abans esmentada i tenint en compte les actuacions realitzades fins 
aquest moment. 
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.  
 
1.- Objecte. 
 
És objecte del present programa, la regulació del procediment per a l'atorgament de subvencions 
municipals destinades a la rehabilitació de les façanes dels edificis en l'àmbit del municipal de 
l'Arboç sempre i quan la seva finalitat principal sigui l'habitatge, en execució del que disposa 
l'ordenança reguladora d'aquestes subvencions aprovada pel Ple de la Corporació. 
 
2.- Caràcter i forma de concessió de les subvencion s. 
 
Les subvencions regulades en aquest programa són, a tots els efectes, despeses de dret públic; 
tenen caràcter propi, voluntari i eventual, i no poden excedir en el seu import del 25% del cost de la 
rehabilitació. 
 
3.- Beneficiaris. 
 
 
Poden sol·licitar aquestes subvencions, les persones físiques i jurídiques propietàries dels 
habitatges a rehabilitar, sempre i quan estiguin compreses dins el Programa de Rehabilitació Anual 
de façanes. 
 
CAPÍTOL II. DELIMITACIÓ DEL SECTOR O ÀREA A REHABIL ITAR. 
 
4.- Àrea a rehabilitar. 
 
 
El programa va destinat a la rehabilitació de les façanes dels edificis en l'àmbit del municipi de 
l'Arboç sense establir de manera urgent cap actuació prioritària.  
 
CAPÍTOL III.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I URBANÍSTIQU ES D'OBLIGAT  COMPLIMENT O 
OBSERVANÇA.  
 
5.- Prescripcions. 
 
Les obres de rehabilitació de façanes seran objecte de la llicència d'obres municipal i del projecte 
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tècnic, aquest últim en el cas que correspongui, adequant-se a les determinacions generals de 
construcció de la població. Aquests projectes hauran d'ésser aprovats pels Serveis tècnics 
municipals. 
 
CAPÍTOL IV.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I CONSIGNAC IÓ PRESSUPOSTÀRIA.  
 
6.- Quantia de la subvenció. 
 
La subvenció en cap cas excedirà del 25% del cost total de l'obra de rehabilitació, la quantia de la 
qual serà d'un màxim de 500 €. 
 
L'import de l'aplicació pressupostària a disposició d'aquest programa de rehabilitació de façanes del 
municipi de L'Arboç, serà l'import màxim a assignar entre tots els interessats. 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE LES S UBVENCIONS. 
 
7.- Sol·licituds. 
 
En les instàncies es farà constar l'edifici a rehabilitar, pressupost de l'obra, termini d'execució i 
aniran acompanyades de: 
 
- Fotocòpia de la escriptura de propietat, o en el seu cas facultat de la Comunitat de Propietaris per 
actuar en nom d'aquests i percebre'n la subvenció.  
- Certificat de l'acord adoptat per la Junta General de la comunitat de Propietaris. 
- Fotografies de les façanes rehabilitades. 
- Factura/res de l'obra executada del contractista o industrial que l'hagi de realitzar, amb justificant 
de pagament de la/les mateixa/es. 
- Full de domiciliació bancària. 
 
Les esmentades instàncies s'adreçaran a l'Alcaldia de la Corporació. 
 
9.- Esmena de la sol·licitud. 
 
En cas que la instància fos incorrecta o incompleta, l'Ajuntament requerirà la seva rectificació o 
adequació, en un termini de deu dies hàbils, fent l'advertiment exprés que, passat aquest termini 
sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva 
petició i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
10.- Termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
Les sol·licituds es presentaran entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016.  
 
11.- Proposta. 
 
Un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds, i dins dels tres mesos següents, els 
Serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament valoraran les propostes i informaran sobre la idoneïtat de 
les obres en compliment del preceptuat en l'ordenança.  
 
Correspon a la Junta de Govern Local, atorgar les subvencions corresponents. L'acte que resolgui 
l'atorgament haurà d'ésser motivat.   
 
La notificació de la resolució favorable de la concessió de la subvenció, portarà annexa la llicència 
municipal d'obra per l'inici de la mateixa. 
 
CAP. VI.- TERMINI EN QUE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES HA URÀ D'ESTAR REALITZADA.  
 
12- Termini per a la realització de les obres.  
 
El termini per a la realització de les obres de rehabilitació esmentades serà de sis mesos. 
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CAP. VII.- FORMA I MÈTODE DE PAGAMENT DE LES SUBVEN CIONS. 
 
13.- Documents justificatius. 
 
Resolt el procediment de concessió de la subvenció, el beneficiari, restarà obligat a justificar a 
l'Ajuntament l'aplicació correcta de la subvenció. 
 
Els peticionaris només podran disposar de la subvenció un cop s'hagin realitzat la totalitat dels 
treballs d'arranjament o millora de la façana i aportin la documentació justificativa que tot seguit 
s'especifica per a ésser avaluada pels Serveis tècnics municipals: 
 
Certificació final d'obra, en el cas que la façana formi part d'un projecte global de rehabilitació de 
l'immoble. 
 
Factures o documents originals acreditatius de la despesa total ocasionada per la realització de les 
obres d'arranjament.    
 
14.- Pagament. 
 
Un cop justificada degudament la subvenció, l'Ajuntament procedirà al seu pagament dintre del 
termini de dos mesos, des de la presentació de la justificació completa. Els mitjans de pagament 
seran els establerts a les Bases d'execució del Pressupost vigent. 
 
15.- Normativa aplicable. 
 
En allò no previst en aquestes Bases, seran d'aplicació les Bases d'execució del pressupost vigent 
en cada moment, l'ordenança municipal d'arranjament de façanes, el Decret 179/95 de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals a Catalunya, per la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa general de règim local i la de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, així com altres 
disposicions concordants existents en la matèria.  
"" 
 
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. 
  
Tercer.- Ratificar el present acord al proper Ple municipal."" 
 
És per això que, es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del següent dictamen per a 
posterior acord plenari:  
 
Primer.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2016, d'aprovació del 
Programa de rehabilitació de façanes del nucli urbà de L'Arboç per l'any 2016.  
 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova per unanimitat. 
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31.- EXP.NÚM. 20160537: APROVACIÓ DELS PEM’S PER A EMÈRG ÈNCIES EN 

ÀREES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA  

  
 
Durant la Festa Major de l'Arboç es celebren activitats que es considerades espectacles públics i 
activitats recreatives, pel que, segons estableixen els articles 111 del Decret 112/2010, de 31 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, s'ha de realitzar 
un Pla d'Autoprotecció. 
 
Per altra banda, de les activitats a realitzar durant la Festa Major, que es troba classificada dintre 
dels annexos del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, és el castell de 
focs que es realitza el dissabte dia 27 d'agost a les 12h de la nit. Aquesta activitat es classifica dins 
de l'Annex I B g) Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels 
artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria. 
 
Pel que, d'acord amb els Serveis Tècnics Municipals, abans de la celebració de la Festa Major cal: 
 
- L'elaboració de Pla d'Autprotecció d'espectacles a l'aire lliure amb actuacions de foc amb matèria 
reglamentada dels artificis de pirotècnia entre 100 i 200 kg (PAU d'interès per a la protecció civil 
local, segons el Decret 30/2015). 
 
- L'actualització Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en concerts/espectacles a l'aire lliure. 
 
- L'actualització Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en castells de focs/espectacles 
piromusicals. 
 
Per aquest motiu, en data 17 de juny de 2016, mitjançant Decret d'Alcladia núm. 602/16, es va 
contractar al Sr. Jordi Cullerré Sandoval Enginyer Industrial col·legiat núm. 16571, per la redacció 
dels documents indicats anteriorment. 
 
 
Vist l'informe favorable de l'enginyer assessor municipal de data 21 de juliol de 2016, del qual 
s'adjunta còpia. 
 
És per això que es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del següent dictamen per a posterior 
acord plenari: 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar l'homologació del Pla d'Autprotecció d'espectacles a l'aire lliure amb actuacions de 
foc amb matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia entre 100 i 200 kg (PAU d'interès per a la 
protecció civil local, segons el Decret 30/2015). 
 
Segon.-  Aprovar les actualitzacions del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en 
concerts/espectacles a l'aire lliure i del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en castells de 
focs/espectacles piromusicals. 
 
Tercer.-  Notificar i trametre als Serveis Territorials d'Interior, Departament de Protecció Civil, 
actualitzacions del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en concerts/espectacles a l'aire 
lliure i del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en castells de focs/espectacles 
piromusicals. 
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Quart.-  Publicar un ban municipal per donar a conèixer el Pla d'Autprotecció d'espectacles a l'aire 
lliure amb actuacions de foc amb matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia entre 100 i 200 kg 
i les actualitzacions del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en concerts/espectacles a 
l'aire lliure i del Pla Específic Municipal (PEM) d'emergències en castells de focs/espectacles 
piromusicals. 
 
Cinquè.-  Comunicar la present resolució a la Policia Local als efectes escaients. 
  
 
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
32.- EXP.NÚM. 20160431: ACTUALITZACIÓ PLA DE SANEJAMENT 2009-2015 

  
L'Ajuntament de l'Arboç té, en vigor, un Pla de Sanejament arran de la seva adhesió al que disposa 
el RD 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries per facilitar als ens locals el sanejament de 
deutes pendents. 
 
Un cop actualitzat el Pla de Sanejament d'acord amb les dades de la liquidació de l'exercici 2015 
s'observa que es compleix amb tots els indicadors establerts. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 31 de maig de 2016 i per tal de donar compliment a allò disposat 
a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de l'Arboç ha d'aprovar l'actualització del Pla de 
Sanejament Econòmic-Financer. 
 
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.-  Aprovar l'actualització del Pla de Sanejament Econòmic-Financer per tal de donar 
compliment a tots els criteris establerts pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord al Departament d'Economia i Finances als efectes escaients. 
 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
33.- EXP.NÚM. 20160372: APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTES ANU ALS 2015  

  
Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari de 2015 van ser sotmesos a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable en data 9 de juny de 
2016. 
 
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província número 118, de data 21 de 
juny de 2016, en el tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web de l'Ajuntament pel període 
reglamentari. 
 
Que dintre del termini d'informació pública de referència, no s'ha presentat cap al·legació a 
l'expedient d'aprovació del Compte Anual de l'Ajuntament, de la Fundació Pública Municipal Sant 
Antoni Abat i de la Fundació del Museu de Puntes al Coixí de l'exercici de 2015. 
 
L'Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació l'aprovació del següent: 
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2015, 
integrats pels següents estats bàsics (tant de l'Ajuntament, de la Fundació Pública Municipal Sant 
Antoni Abat com de la Fundació del Museu de Puntes al Coixí): 
 
-Balanç 
-Compte de Resultats 
-Estat de Liquidació del Pressupost 
-Memòria 
 
Segon.-  Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici 
econòmic de 2015 a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que determinen els articles 
esmentats. 
   
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
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Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: Sr. Plana abstenció, Sra. Navarro sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: sí 
 
 
 
 
34.- EXP.NÚM. 20150603: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDEN ANÇA FISCAL 

NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PR IVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  

  
A instància d'Alcaldia, es proposa dur a terme un expedient de modificació de les Ordenances 
Fiscals de l'exercici 2016, per realitzar la redacció de nous conceptes.  
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els articles de 15 a 19 el procediment per a 
l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
Considerant que l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les Entitats locals adaptin 
l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s'escaiguin, una Ordenança General, redactada a l'empara de l'article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats 
administratives de competència local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l'article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 20 de juliol de 2016 es proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016 i següents la modificació de les Ordenances 
Fiscals que es relacionen a continuació:  
 
�ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBL IC:  
 
Allà on deia: 
 
Article 4. Normes de gestió  
 
1.S'estableix el règim d'autoliquidació. De liquidació 
 
Ha de dir: 
 
Article 4. Normes de gestió  
 
1.S'estableix el règim de liquidació 
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Allà on deia: 
 
Epígraf Quart:  
 
3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública, tal com barres per servir begudes, 
productes alimentaris, productes tèxtils, entre altres productes: 
 
a)Ocupació diària per m² al semestre........................................................... 10,00 € 
b)Ocupació durant la Fira de Santa Llúcia, Festa Major, revetlles festives i dies festius, fins a 3 
metres lineals, per unitat................................................................................................... 60,00 € 
 
L'epígraf b) serà a banda de la taxa de la lletra a) 
 
Ha de dir: 
 
Epígraf Quart:  
 
3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública, tal com barres per servir begudes, 
productes alimentaris, productes tèxtils, entre altres productes: 
 
a)Ocupació diària per m² al semestre................................................................. 10,00 € 
 
b)Ocupació durant la Fira de Santa Llúcia, Festa Major, revetlles festives i dies festius, fins a 3  
metres lineals, per unitat..................................................................................... 60,00 € 
 
L'epígraf b) serà a banda de la taxa de la lletra a) 
 
c)Ocupació diària dels comerços de venda ambulant per m² al mes................... 6,00 € 
 
Segon.- . Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'acord provisional de modificació 
de l'ordenança fiscal relacionada a l'apartat primer, durant el termini de trenta dies hàbils, comptat 
des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui en resultin afectats, en els termes 
previstos a l'article 18 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el "Butlletí Oficial de la Província", l'acord definitiu que, un cop transcorregut el 
període d'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre de les modificacions 
aprovades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les ordenances o limitar-se a la 
publicació dels elements essencials de determinació necessària per l'Ajuntament, en cas de 
l'adopció d'algun model tipus aprovat per altra administració. 
 
Quart.-  Indicar que les Ordenances fiscals vigents en l'actualitat, no ressenyades en els acords 
procedents, continuaran vigents fins que no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Cinquè.-  Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació 
d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l'art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de 
funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances. 
  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: abstenció 
 
 
 
 
35.- EXP.NÚM. 20160551: LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 

REMODELACIÓ DE LA PISCINA D'ESTIU I SERVEIS COMPLEMENT ARIS DE 
L'ÀREA D'ESPORTS I LLEURE  

  
1.ANTECEDENTS 
 
1.1. Per Providència d'aquesta l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2016 es va incoar l'expedient 
administratiu per a la contractació de l'obra anomenada "Remodelació de piscines i serveis 
complementaris a l'Àrea d'Esports i Lleure "Piscina d'Estiu"., segons la memòria que consta en 
aquest expedient, per un import de 693.635,26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
573.252,28€, pressupost net, i 120.382,98€ en concepte d'impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21%, amb un termini d'execució de 6 mesos. 
 
1.2. En data 20 de juliol de 2016 els serveis tècnics municipals van informar sobre l'adequació de les 
necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta contractació, així com de la idoneïtat de l'objecte i 
contingut del mateix. També es van incorporar els corresponents Plecs de prescripcions tècniques. 
 
 
1.3. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a seguir i 
sobre l'existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els corresponents Plecs 
de clàusules administratives particulars.  
 
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i els Plecs de 
prescripcions tècniques s'ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió 
econòmico-financera local. 
 
Igualment va informar que l'Ajuntament compta amb consignació pressupostària adequada i 
suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de l'expedient de 
contractació. 
 
2.FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La legislació aplicable és la següent:  
 
1.Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
2.Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que pel s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC). 
3.Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
4.Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 
5.Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector públic. 
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6.Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú 
7.Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya 
8.Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
9.Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut en el treball en les obres de construcció. 
 
2.2. El present contracte té la consideració de contracte d'obres de conformitat amb l'article 6 del 
TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a tenor de l'article 19 
de la citada Llei. 
 
2.3. En els termes del que disposa la DA 2a de la TRLCSP, i atès que l'import dels recursos 
ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament per a l'any 2016 ascendeix a 693.635,26€, IVA inclòs, 
amb el desglossament següent: 573.252,28€, pressupost net, i 120.382,98€ en concepte 
d'impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, correspon al Ple la competència com a òrgan 
de contractació, per quant suposa més del 10% dels referits recursos ordinaris 5.225.550,11€ 
(522.555,01€). 
 
I en els termes de l'art. 47.1 de la LRBRL, amb el quòrum de la majoria simple dels membres 
presents. 
 
2.5. L'objecte d'aquest contracte són les obres per la anomenada "Remodelació de piscines i serveis 
complementaris a l'Àrea d'Esports i Lleure "Piscina d'Estiu", segons la memòria que consta a 
l'expedient. 
 
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l'obert, regulat als 
articles 157 a 161 del TRLCSP. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 110 i en la 
disposició addicional segona 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, proposo l'adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.  Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la 
contractació de l'obra anomenada "Remodelació de piscines i serveis complementaris a l'Àrea 
d'Esports i Lleure "Piscina d'Estiu", segons la memòria que consta a l'expedient, per un import de 
693.635,26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 573.252,28€, pressupost net, i 
120.382,98€ en concepte d'impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21, amb un termini 
d'execució de 6 mesos. 
 
Segon.  Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura de la licitació. 
 
Tercer.  Optar pel procediment obert per a l'adjudicació del present contracte. 
 
Quart.  De conformitat amb l'establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 30 dies 
hàbils el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPT i al Perfil 
del Contractant. 
 
Cinquè.  Autoritzar la despesa per import de 693.635,26€, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 573.252,28€, pressupost net, i 120.382,98€ en concepte d'impost sobre el valor (IVA) 
afegit al tipus del 21% d'IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16.08.3371.61000 del 
pressupost vigent. 
 
   
Resultat de la votació 
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Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: no 
2 G.M. de la CUP: no 
1 G.M. d'ERC: no 
 
 
 
 
36.- EXP.NÚM. 20160552: APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA  DE 

TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.  

  
1.ANTECEDENTS 
 
L'adopció generalitzada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la nostra societat 
és ja un fet, que comporta canvis i ofereix oportunitats en tots els àmbits d'activitat humana. Pel que 
fa a l'Administració, l'increment de l'eficàcia i la possibilitat d'oferir nous serveis, són avui dia factors 
importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social.  
 
 
La innovació constant en l'àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics 
requereix l'adaptació de la normativa vigent, per tal d'aprofitar-ne els avantatges i dotar les 
actuacions administratives de plena validesa legal. Mitjançant aquesta Ordenança es pretén reforçar 
la consolidació de l'Administració Electrònica, tot garantint els drets de la ciutadania en un context 
de seguretat jurídica i eficiència administrativa. 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar una ordenança que regulila normativa de desenvolupament de la 
Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i d'ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya i de consolidació en l'adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions 
entre les administracions i la ciutadania. 
 
Per aquest motiu, el text de la qual s'ha donat a a conèixer a tots els membres de la corporació. 
 
1.2. El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d'aprovació i a l'adequació del 
contingut de l'ordenança que es proposa a la normativa reguladora de la matèria, concretament a 
les normes següents:  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. Articles 4.1.a), 6, 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
2.2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
2.3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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2.4. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
2.5. Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les lleis del 
Parlament de Catalunya 26/2010 i 29/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
respectivament. 
 
2.6. Llei 19/2013, de 19 de novembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de 
Catalunya. 
 
Per tot l'anterior es proposa al Ple els següents 
 
ACORDS:  
 
1r. Aprovar inicialmentl'Ordenança de transparència i Administració electrònica de l'Arboç, que 
s'annexa a la present proposta d'acord. 
 
2n. Aquest acord d'aprovació inicial s'ha de fer públic, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant 
anunci inserital DOGC, al BOP de Tarragona,a un dels mitjans de comunicació escrita diària , web 
municipal 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 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. 
 
3t. Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
  
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la C.I. de data 25 de juliol de 2016, es dictamina favorablement 
amb el següent resultat: 
 
G.M. del PSC: sí 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. de la CUP: abstenció 
G.M. d'ERC: abstenció 
 
 
Sotmès el dictamen a votació del ple, s'aprova amb el següent resultat: 
 
8 G.M. del PSC: sí 
2 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. de la CUP: abstenció 
1 G.M. d'ERC: abstenció 
 
 
 
37.- PRECS I PREGUNTES 

  
 
En aquest moment abandona el ple la Sra. Montserrat Pérez Gallego 
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El Sr. alcalde dóna pas a les intervencions dels regidors, les quals queden reflectides en la gravació 
d’àudio corresponent. 
 

  

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

  

  

El SECRETARI - INTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

                             Davant meu, 
                             L'ALCALDE  
                            Joan Sans i Freixas 

 


