Cròniques
Plenàries
Ple de 30 de Juliol de 2015

CUP L’ARBOÇ PARTICIPA

1Acta del Ple de constitució
EXP.NUM 460/15

Aprovació de l’acta del ple de Constitució 7/15 de Data 13 de juny de 2015

Al ple de constitució es va prendre possessió de l’acta de regidor i regidora.
Explicació de vot

Es vota a favor. Sense errors ni objeccions es considera vàlida l’acta anterior.
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2Acta del Ple del 18/06/2015
EXP.NUM 460/15

Aprovació de l’acta del ple dextraodinari 8/15 de data 18 de juny de 2015

En aquest ple extraordinari d’urgència es discutia la idoneïtat o no que l’Ajuntament acudeixi als tribunals per un conflicte amb el govern de la Generalitat.
Aquesta demana el retorn d’una part de la subvenció per Can Freixas ja que entén que aquest projecte ha estat sobresubvencionat.
Explicació de vot

Es vota a favor. Sense errors ni objeccions es considera vàlida l’acta anterior.
No considerem justificada la indemnització per assistència a aquest ple extraordinari de 278,55€, sobretot tenint en compte la durada no superior als 15 minuts.
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3Acta del Ple del 29/06/2015
EXP.NUM 477/15

Aprovació de l’acta del ple extraordinari 9/15 de data 29 de Juny de 2015

En aquest ple es va donar compte de la constitució dels grups polítics, la distribuxió d’àrees de govern, els membres de la junta local, els tinents d’alcalde, el
tresores, es regulen les delegacions de l’alcaldia a la junta de govern, la periodicitat dels plens, de la comissió informativa, de la comisió especial de comptes,
els representants de la fundació museu de puntes al coixí, la fundació pública
municipal residència Sant Antoni Abat, la corporació Localret, els representants
de la corporació a les comissions d’escolarització d’educació infantil i primària de
la comarca del Baix Penedès, els representants de la corporació davant l’AVA, i el
PABCAT, els representants al consell escolar del CEIP Sant Julià, els representants al consell escolar de l’IES L’Arboç, de la junta de compensació del Poligon
del Foix 1 i els representants de la corporació a la junta de compensació del polígon V Camp de Futbol.
Explicació de vot

Es vota a favor tot i que es demana que es canviï la redacció del Punt 10 de l’acta
perquè no reprodueix prou fidelment el que va dir al ple el Xavier. També se sol·licita que s’encripti l’apartat on es reflecteixen els correus electrònics personals de
les regidores de la CUP.
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4Juntes de govern
EXP.NUM 460/15

Donar compte de les actes de la Junta de Govern local que s’han dut a terme durant
els mesos d’abril, maig i juny de 2015.
Explicació de vot

Es vota a favor.
Sense errors ni objeccions es considera vàlida l’acta anterior.
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5Decrets d’Alcaldia
EXP.NUM 460/15

Despatx d’ofici informació de decrets d’alcaldia dictats els mesos d’abril, maig i juny.
Explicació de vot

Es vota a favor.
Sense errors ni objeccions es considera vàlida l’acta anterior.
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6Cas Expert
EXP.NUM 20150560

Moció de la CUP-L’Arboç Participa per la petició d’arxiu de la causa del cas expert.

Enfront al Judici per el cas Expert on es demanen entre 4 i 6 anys de presó per
un dels encausats i 3 anys i 3 mesos per cadascun dels altres 5 treballadors que
van ser greument reprimits quan defensaven el seu lloc de treball pacíficament.
Es demana:
Expressar suport als encausats atès que la mateixa Fiscalia contemplà l’arxiu
dels fets i que l’empresa no va posar cap denúncia, també donada la dilació en el
temps del cas i les conseqüències i desproporció que la causa comporten.
Donar suport a la petició d’arxiu de la causa atès que les conseqüències per les
seves vides i les de les persones més pròximes poden ser terribles.
S’amplia la informació del cas a a http://xarxapenedes.cat/tag/cas-expert/
Explicació de vot

Són molts els ajuntaments del Penedès i també de més enllà, que a aquestes
alçades han donat suport a la moció presentada en aquest ple per la CUP. I encara n’hi ha pendents per aprovar-se al setembre. El fet que l’Arboç tingui aprovada
aquesta moció és especialment significatiu, ja que va ser a la nostra on es van
produir aquests fets tant injustos. L’Arboç va ser escenari de la prepotència de
determinats col·lectius davant l’acció contundent pero mai violenta dels grups de
treballadors que defensaven el seu lloc de treball. I això, en una societat democràtica, no pot tornar a passar.
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7Zona verda a Puigmoltó
EXP.NUM 20150565

Moció d’ERC per la urbanització d’una zona verda a les casetes de Puigmoltó

Es demana que s’urbanitzi mitjançant vegetació i mobiliari una zona verda que
el Ministeri de Foment va cedir a l’Ajuntament al 2009. Es preveu que la inversió
serà 10.000 euros i el projecte es farà de manera participada.
Explicació de vot

L’Absència de zones verdes i/o places al nucli de les Casetes de Puigmoltó fan
necessària la intervenció per tal de garantir l’equitat entre vilatans.
Veient les intervencions executades i previstes que s’han fet i es faran al nucli de
la vila s’entén que la inversió de 10.000 euros és assumible.
Objeccions

Joan Sans (PSC) exposa que només es farà en cas que hi hagi una subvenció.
Carles Ribé (ERC) pren el compromís d’anar a demanar la subvenció a la diputació
acollint-se a una línia d’ajut a discreció del PAM o directament amb la Junta de
Presidència.
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8Multes de Joan Sans
EXP.NUM 20150577

Moció del PSC per a la revocació de l’aplicació de les conclusions de la comissió informativa especial per aclarir la instrucció d’incidències del procés de multes de trànsit del 18 de setembre de 2013.

Es demana la retirada de les conclusions de la comissió informativa especial que
va investigar l’actuació de l’alcalde Joan Sans enfront les multes de trànsit al vial
que va a Cristalera a data 18 de setembre de 2013.
Les conclusions aprovades en comissió instaven al mateix alcalde a aportar tota
la documentació necessaria a Fiscalía per tal que aquesta investigui si l’actuació
de Joan Sans era constitutiva de delicte o no.
Explicació de vot

Sense la pretensió de portar al terreny polític una investigació que creiem que ha
de ser justa i imparcial votem en contra de la proposta del grup socialista perquè
entenem que la via triada fa impossible aquesta investigació que es reclama en
perjudici de tots els vilatans.
A més a més rebutgem enèrgicament aquesta decisió del PSC i Joan Sans perquè pensem que s’estan servint de la majoria absoluta per tal de no investigar les
actuacions efectuades.
Objeccions

L’alcalde Joan Sans va incomplir el requeriment del Ple de 30 d’Abril on se l’instava a aportar la documentació necessària a Fiscalia per a la investigació de la causa esgotant -deliberadament o no- els 3 mesos que té per termini legal i que es
complien a data del Ple ordinari de Juliol on es retiren les conclusions.
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9Subvenció contractació aturats
EXP.NUM 20150350

Revocació de l’acord d’aprovació de les bases reguladores aprovades per junta de
govern i aprovació de les noves bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de
subvencions per a la contractació de persones desocupades a l’Arboç.

Es generen unes bases noves per a la subvenció d’empreses que contractin aturats de la vila. Aquesta subvenció atorga entre 1 i 2 euros per hora treballada a les
empreses que s’hi acullin.
Explicació de vot

Es considera que tota mesura que vagi encaminada a la contractació i a pal·liar la
situació d’atur desbordat és positiva. Ens agradaria afegir dos punts que trobem
essencials i que protegirien els sectors més castigats per la situació econòmica
així com les petites i mitjanes empreses:
Augmentar la quantia a subvencionar en el cas d’aturats de llarga durada, majors
de 45 anys, persones amb tota la família a l’atur i joves.
Fer proporcional la quantia de l’ajuda a la mida de l’empresa protegint així les petites i mitjanes empreses.
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10Festes locals
EXP.NUM 20150501

Aprovació de les festes locals per a l’any 2016.

Es proposa que les festes locals siguin per Sant Julià -9 de gener- i el dilluns de
la festa major - 29 d’agostExplicació de vot

A la comissió informativa hi va haver el debat de traspassar la festivitat de Sant
Julià a dilluns. Des de la CUP creiem que per dignificar la diada no sols ha de ser
festiu sinó que a més se l’ha d’omplir de contingut.
Finalment -i per unanimitat- s’acorda que la festivitat coincideixi amb el dia i a
més es preparin actes d’acord amb l’onomàstica que se celebra.
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11Expedient Sancionador a MRF
EXP.NUM 20150343

Aprovar la incoació expedient sancionador a MRD per infracció de la ordenança de
civisme i convivència.

Per competència del ple s’ha de decidir si s’inicia un expediant sancionador a
MRD com a propietari d’un gos que va atacar-ne mortalment un altre.
Explicació de vot

Es vota a favor
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12Servei acolliment residencial
EXP.NUM 20150570

Aprovació de la creació del servei d’acolliment residencial urgent.

Es proposa el lloguer d’un habitatge com a servei d’acolliment residencial urgent
ja que el servei que actualment es mancomuna des del Consell Comarcal i que se
situa a Bellvei sovint està ocupat fet que fa que es derivin aquests serveis a hotels o pensions.
Explicació de vot

Es creu un servei imprescindible per part de l’Ajuntament. Més tenint en compte
la situació actual.
Des de la CUP es vol afegir que l’Ajuntament demani la cessió de dos habitatges
buits -propietat de la Generalitat i provinents d’arbocencs que van morir sense
hereus- per tal d’adequar-los i augmentar el parc d’habitatge d’emergència a la
vila.
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13Modificació de crèdit
EXP.NUM 20150407

Aprovació modificació de crèdit 12/15. Crèdit extraordinari.

Es demana una modificació del crèdit per tal de sufragar la campanya “Comprar a
l’Arboç té premi” amb un valor de 1000 euros.
Explicació de vot

La inclusió d’un nombre tan elevat de punts al ple, la densitat d’alguns d’ells i el
poquissim marge de temps per estudiar-los detingudament, ja que han estat
comunicats amb una sola setmana d’antelació han fet impossible debatre aquest
punt amb el rigor i la consciència necessària.
És per això que des de la CUP reclamem i reclamarem plens mensuals -ara són
bimensuals- cobrant la meitat. D’aquesta manera augmentaríem la qualitat democràtica dels mateixos sense incrementar la despesa dels càrrecs electes.
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14Reconeixement de crèdits
EXP.NUM 20150446

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

Reconeixement i pagament d’una factura al Hotel Don Pelayo corresponent al
pagament de 3 pernoctacions per un cas de violència de gènere al no disposar
d’espai a l’habitatge d’emergència radicat a Bellvei. El cost de la factura puja a :
98,84€
Explicació de vot

Es vota a favor.
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15Pressupost 2015
EXP.NUM 20150526

Aprovació del pressupost 2015

Ara que ja es disposa de majoria per aprovar els pressupostos l’Ajuntament decideix portar-los al ple per tal d’aprovar-los.
Per l’Ajuntament es preveuen ingressos i despeses de 5.760.819,59 €
Per la Fundació Museu de Puntes es preveuen ingressos i despeses de 81.204,20€
Per la Fundació Sant Antoni Abat es preveuen ingressos i despeses de 29.430,00€
Explicació de vot

Des de la CUP considerem que els pressupostos són l’eix que reflecteix el programa polític i per tant mereixen molt més que un punt dins d’un ple de 25 apartats.
Un dels pilars bàsics que defensa la CUP des del seu inici -i tots els ajuntaments
governats per la CUP ho practiquen- és l’elaboració dels pressupostos de manera participativa on tothom té dret a opinar i decidir en comú la manera de repartir i
prioritzar els diners dels que es disposa.
Els pressupostos participatius no només ens permeten decidir sobre allò que
considerem prioritari entre tots, sinó que també permeten avaluar l’acció del govern: Si allò que es diu ens els programes electorals s’ajusta a l’aplicació política.
Es tracta d’evidenciar que voluntat electoral i voluntat real s’apliquen amb el ma-
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16Modificacions RLT
EXP.NUM 20150575

Aprovació modificacions de les Relacions dels llocs de Treball

Es proposa que un bidell (vigilant) passi a ocupar la plaça de policia local.
Explicació de vot

Des de la CUP es pregunta si les modificacions s’han negociat en una mesa de
negociació amb els representants dels treballadors. El secretari diu que sols se’ls
hi ha comunicat.
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17Adhesió fons d’ordenació
EXP.NUM 20150102

Sol·licitud d’adhesió al compartiment fons d’ordenació segons RDL 17/2014.

Es demana d’efectuar els ajustos economics pertinents adequant-se a la legalitat vigent i
que permet accedir als fons d’ordenació ofertats per l’Estat.

Explicació de vot

La inclusió d’un nombre tan elevat de punts al ple, la densitat d’alguns d’ells i el
poquissim marge de temps per estudiar-los detingudament, ja que han estat
comunicats amb una sola setmana d’antelació han fet impossible debatre aquest
punt amb el rigor i la consciència necessària.
És per això que des de la CUP reclamem i reclamarem plens mensuals -ara són
bimensuals- cobrant la meitat. D’aquesta manera augmentaríem la qualitat democràtica dels mateixos sense incrementar la despesa dels càrrecs electes.
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18Retribucions càrrecs electes
EXP.NUM 20150573

Aprovació de les retribucions dels regidors.
Joan Sans, alcalde, règim intern, seguretat ciutadana, cultura i protocol

29.400€

Josep Raja, regidor d’urbanisme i hisenda

14.400€

Alfons Ribas, regidor de promoció econòmica, ocupació, turisme, participació, comunicació i nt

14.400€

Montserrat Pérez, regidora de serveis socials, sanitat i medi ambient

14.400€

Gabriel Curieses, regidor de via pública, serveis urbans i manteniment i Protecció civil

10.200€

Sònia Magrané , regidora d’ensenyament i festes populars

10.200€

Dídac Bassas, regidor de servei de neteja, parc i jardins i Indústria

10.200€

Miguel Angel del Río, regidor de joventut, esports i lleure

10.200€

Joan Plana, cap de grup municipal de CiU

3.840€

Olga Navarro, Regidora de CiU

2.640€

Carmina Malagarriga, cap de grup municipal de la CUP - L’Arboç Participa

3.840€

Xavier Berber, regidor de la CUP - L’Arboç Participa

2.640€

Carles Ribé, cap de grup municipal d’ERC

3.840€

Explicació de vot

Tenint en compte que l’única persona que cobra en concepte de dedicació parcial és l’alcalde
(30 hores setmanals) podríem pensar que hi ha un estalvi en les retribucions. La realitat és que
hi ha un increment de la partida sense que això es tradueixi en un increment de regidories.
Així doncs, constatem que pel mateix volum de feina s’incrementen els sous a percebre i augmenta, per tant, la partida total en 18.700€ -16% més- i particularment en els tres regidors del
grup PSC que veuen incrementades les seves retribucions en 4.200€/bruts anuals -41% més.
Tal com proposàvem al codi ètic, la nostra proposta és adequar els sous de tots els regidors
al context de crisi i el volum de feina i dedicació de cada regidoria. Paral·lelament proposem
que es facin el doble de plens reduint les indemnitzacions a la meitat.
Els regidors de la CUP destinaran part del sou a projectes que es considerin necessaris a la vila.
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19Subvencions per rehabilitacions
EXP.NUM 20150102

Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles al nucli antic de l’Arboç en el marc de la llei de barris.

Aprovar les bases per a la subvenció de la rehabilitació d’immobles (cobertes,
façanes i d’ajuts per a l’adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, aigua i electricitat) i el seu acompanyament presupostari.
Explicació de vot

La inclusió d’un nombre tan elevat de punts al ple, la densitat d’alguns d’ells i el
poquissim marge de temps per estudiar-los detingudament, ja que han estat
comunicats amb una sola setmana d’antelació han fet impossible debatre aquest
punt amb el rigor i la consciència necessària.
És per això que des de la CUP reclamem i reclamarem plens mensuals -ara són
bimensuals- cobrant la meitat. D’aquesta manera augmentaríem la qualitat democràtica dels mateixos sense incrementar la despesa dels càrrecs electes.
Tanmateix volem refermar el nostre compromís i la voluntat de mantenir i potenciar el casc antic pel valor històric i cultural que té.
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20Pla de protecció civil per FM
EXP.NUM 20150567

Aprovació dels plans de protecció civil, manual d’actuació per a emergències en àrees
de pública concurrència per la Festa Major 2015

S’aprova el pla d’activitats i es determinen els llocs de pública concurrència amb
ús de pirotècnia. Es notifica als serveis territorials pertinents aquest pla i també
l’acord per publicar les prescripcions als bans municipals.
Explicació de vot

Es vota a favor.
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21Mapa de capacitat acústica
EXP.NUM 20150567

Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de l’Arboç.

Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica. Aquests mapes tenen la missió
de zonificar acusticament el territori establint els limits d’inmisió d’acord amb les
zones de sensibilitat acustica.

Explicació de vot

La inclusió d’un nombre tan elevat de punts al ple, la densitat d’alguns d’ells i el
poquissim marge de temps per estudiar-los detingudament, ja que han estat
comunicats amb una sola setmana d’antelació han fet impossible debatre aquest
punt amb el rigor i la consciència necessària.
És per això que des de la CUP reclamem i reclamarem plens mensuals -ara són
bimensuals- cobrant la meitat. D’aquesta manera augmentaríem la qualitat democràtica dels mateixos sense incrementar la despesa dels càrrecs electes.
Considerem però que és una actuació necessaria a la vila.
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22Verificació text refós del PEU
EXP.NUM 20120608

Verificació del text refós del pla especial urbanístic Masia Papiol que incorpora les
prescripcions fixades per la comisio territorial d’urbanisme de Tarragona en el seu
acord de data 26 de març de 2015.

Explicació de vot

El pla especial urbanístic de la Masia Papiol està fet amb l’ànim de protegir a benefici particular davant l’agressió que suposarà pel nostre territori el macroprojecte Logis Penedès. Un dels seus propòsits és adqeuar el pla per generar una
font d’ingressos que compensi i faciliti els nous usos de la finca.
Som conscients del valor natural i arquitectònic de la Masia Papiol, però no podem permetre que s’afavoreixin unes hectàrees d’ús privat més que no pas la
quantitat de les quals ara se’n fa un ús públic (de passeig) que moriran a mans de
la logística.
La CUP hi vota en contra enèrgicament.
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23Pistes de pàdel
EXP.NUM 20140240 i 230/14

Aprovació inicial del projecte de pistes de pàdel municipals.

El projecte, que constaria de dues pistes de pàdel reglamentàries se situaria al
costat de la piscina municipal i tindria un cost aproximat de 60.000€.
Explicació de vot

Respectant en tot moment la pràctica de tot tipus d’esports a la vila entenem
que hi ha actuacions més prioritàries per a destinar uns recursos que són escassos. Per aquest motiu creiem que la inversió s’hauria de destinar a reforçar altres
tipus d’activitats esportives que fomentin l’esport de base, més col·lectiu i que
afecti a sectors amplis de la població.
Voliem posar de manifest una contradicció evident ja que en el mateix ple es fa
públic que s’ha renunciat a una subvenció de 10.000 euros per substituir el parquet del poliesportiu ja que l’Ajuntament no podia afrontar la seva part que rondaria els 70.000 euros tot i portar-ho al programa.
Finalment, considerem que la exposició i defensa del regidor d’Esports s’hauria de
basar en criteris objectius i amb estudis de necessitats rigorosos i no pas amb
percepcions personals i modes que al cap i a la fi, ens han portat on som.
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24Revisió tarifes per la piscina
EXP.NUM 20150572

Aprovació de la revisió de les tarifes per a la piscina coberta municipal.

Amb aquesta proposta es pretén suprimir les bonificacions als habitants de poblacions veines aixi com reduir les bonificacions del 9% al 7% dels
Explicació de vot

Entenem que la reducció de la bonificació pot tenir l’efecte contrari al volgut i tot
i que inicialment pot semblar que s’estalviin diners a posterior es pot donar el cas
que la reducció de les bonificacions comporti baixes als serveis.
A part de demanar de mantenir les bonificacions actuals des de la CUP es demana:
Una rebaixa dels preus per als colectius més castigats per la crisi.
Revertir la supressió de les bonificacions als habitants de poblacions veïnes i
establir una taula de converses amb els consistoris afectats per tal de teixir aliances mancomunant serveis sota el principi de reciprocitat: Si l’Arboç no té piscina
d’estiu, que es pugui anar a la de Banyeres. Si Banyeres no té piscina coberta
que pugui venir a la de l’Arboç.
Finalment s’opta per l’abstenció ja que l’ajuntament es comproment a estudiar
una de les esmenes proposades: les bonificacions als colectius més castigats
per la crisi.
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Precs i preguntes
CiU - Pregunta l’estat dels expedients i les actuacions contra el Bar Tommys, situat
al Carrer del Nord i en uns baixos dels “pisos de l’estació”. A aquesta petició s’hi suma
una veïna del públic que es queixa dels problemes de convivència que genera el bar
amb els veïns.

L’alcalde, Joan Sans, posa de manifest la dificultat de l’Ajuntament per actuar al
trobar-se la terrassa en un terreny privat tot i estar al carrer.
Joan Plana, de CiU, acusa l’alcalde de connivència al permetre aquesta situació
durant un periode de tema massa dilatat com per poder-se justificar. A més a
més expressa públicament que li consta que l’alcalde no paga les consumicions
efectuades en el bar esmentat.
Joan Sans, demana que Joan Plana retiri el que ha dit.
Joan Plana es ratifica amb les seves paraules i afegeix: “M’ho ha explicat el propietari”.
Joan Sans, llavors, explica que Joan Plana va demanar al propietari del bar que
formés part de la llista electoral a les eleccions passades.
CUP - Es demana que el Museu de Puntes al coixí tingui un espai prioritari a la web
del consistori tal i com tenen la biblioteca, la piscina o l’Escola de música.

L’alcalde, Joan Sans, respon que s’ho miraran.
ERC - Es pregunta com és que no es reposen arbres i a més a més s’inutilitzen els
escocells.

El regidor de Parcs i Jardins exposa que la partida de jardineria és de les que
més ha patit la reducció de despesa tot i que són conscients de les actuacions
que s’han de fer agafant el compromís de fer-ho quan hi hagi pressupost per a
la compra d’arbrat. Aclareix que la inutilització dels escocells (espais on es col·loquen els arbres) es fa per evitar caigudes.

Cròniques Plenàries

Públic - Es pregunta si els jubilats disposaran d’una rebaixa de preus al Bar “El Pati”, a
l’hotel d’entitats i previst casal d’avis.

L’alcalde respon que els preus s’han de determinar en un dels propers plens i que
s’ho miraran.
Públic - Es pregunta per la previsió de l’obertura de Can Freixas a la resta d’entitats
tenint en compte que n’hi ha una que ja en disposa.

L’alcalde respon que s’ho miraran.

