Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 17 DE
DESEMBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, disset de desembre de dos mil tretze, quan passen set minuts de les
set del vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de
l’edifici de Can Puig, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe a
l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la qual prèviament
havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de l’Ajuntament,
Margarita Sanz González.
ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Absents sense excusar
Sra. Belen María García Merat
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria
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Interventora
Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

1. Lectura i aprovació de les actes
2. Donar compte de decrets
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
3. Proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a l’acord marc
pel subministrament de gas natural, destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat
pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa Gas Natural SDG,SA
4. Reconeixement extrajudicial de crèdit
5. Encomana de gestió de serveis de jardineria Mancomunitat Tegar
6. Aprovació prorroga ultractivitat del conveni col·lectiu
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
7. Aprovació Reglament Consell Municipal Social
ALTRES ASUMPTES
8. Moció conjunta dels grups municipals del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes per demanar i reclamar la concessió dels estudis post-obligatoris de
batxillerat per a l’institut Montgròs, a petició de l’AMPA del centre
9. Moció del Partit Popular sobre les inversions de la Generalitat a la comarca del
Garraf
10. Moció del Partit Popular relativa a publicar el pressupost de sant Pere de Ribes a la
pàgina Web de l’Ajuntament
11. Moció del grup municipal socialista sobre la pobresa
12. Moció del grup municipal socialista sobre la llei de la dependència
13. Moció del grup municipal socialista sobre els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya al Garraf
14. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-PM per reclamar al Departament
d’Ensenyament accions polítiques i recursos econòmics i humans pel foment d’una
escola inclusiva
15. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
16. Renuncia càrrec regidor
17. Mocions, precs i preguntes
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1.

Lectura i aprovació de les actes

El Ple de la Corporació acorda aprovar les actes de les sessions anteriors, de data 29
d’octubre, i del 19 de novembre amb el vot unànime dels vint membres presents dels vint-i-un
que composen la corporació.

2.

Donar compte de decrets

DECRET/0524/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 079 i 095, que el senyor D.B.A. amb DNI núm.: 48.182.970-V, pot
ser autor/responsable del següent fet ocorregut a la vorera del c. Sagunt davant del núm. 9, el
dia 05 de novembre de 2013 al voltant de les 09:30 hores, a la vista del contingut de l’acta on
s’especifica:
“Que realitzant patrullatge per control de la OOMM en matèria d’animals domèstics, els
agents han observat com un jove que portava un gos lligat per la vorera del c. Sagunt a l’altura
del núm. 9, s’aturava perquè l’animal fes les seves deposicions. Que el gos ha fet tres
deposicions separades entre si per uns tres metres aproximadament. Que el jove marxava del
lloc sense recollir-les. Que es tracta de una gossa negre de mida petita. Que els agents
informen que ha de recollir les deposicions. Que el jove ha dit als agents “Si hombre, si no
tengo pañuelo, déjame tu uno”, responent els agents “si no tienes pañuelo, busca algo para
recogerlas”. Que el jove ha agafat un paper d’una paperera propera, recollint les deposicions i
manifesta que anava al pipi-can. El jove identificat consta a l’acta com a persona requerida i
com no portava la documentació de la gossa, se l’informa del termini que té per a presentar-la.
Que els agents informen de la normativa que regula els animals domèstics i s’aixeca acta en
presència del Sr. D.B.A. que signa com a persona interessada.”
Que en data 05/11/2013 al voltant de les 12:43 hores, la Sra. S.A.F. com a propietària
de la gossa, aporta la cartilla sanitària.
Que es consulta el registre municipal d’animals de companyia i la gossa no consta
inscrita.
Que el Sr. D.B.A. amb DNI núm. 48.182.970-V, pot ser autor/responsable del següent
fet:
– Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans
amb deposicions fecals de gossos.
Dit fet pot ser constitutiu de la següent infracció:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença
d’Animals Domèstics, amb una sanció de fins a 300€.
Que la Sra. S.A.F. amb DNI núm. 52.427.056-M, pot ser responsable dels següents
fets:
No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
No dur identificat el gos d’acord amb el reglament, mitjançant microxip homologat o
altres sistemes que es puguin establir per via reglamentaria.
Dits fets poden constituir les següents infraccions:
a)
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
b)
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals i l’article 11 de la Ordenança
Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a 400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret d’Alcaldia de
delegació de competències núm. 439/2013 de data 03/10/2013,
RESOLC:
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PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor D.B.A. amb DNI núm. 48.182.970-V
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Incoar expedient sancionador a la senyora S.A.F. amb DNI núm. 52.427.056M per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que
resulti de la instrucció.
TERCER.- Nomenar Instructor dels expedients a l’Inspector Cap de la Policia Local, i
Secretari al Sergent de la Policia Local.
QUART.- L’òrgan competent per a resoldre serà:
El Segon Tinent d’Alcalde per les infraccions de la Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals domèstics.
L’Alcaldessa per les infraccions tipificades con lleus pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador,
l’article 53.3 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, l’article 51 del Decret 2/2008, de 15 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el decret d’Alcaldia núm. 439/2013
de data 03/10/2013.
CINQUÈ.- Indicar a les persones interessades el dret que tenen a conèixer, en
qualsevol moment del procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies
dels documents i a formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que
consideri oportunes, i aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de quinze dies,
comptats a partir que rebin aquesta notificació.
SISE.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SETE.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, a
Sant Pere de Ribes, el 11 de novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.
DECRET D’ALCALDIA 525/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, que a continuació es relacionen (del 4 al 8 de novembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

201321063

61€

JGR

Torreta, 42

Mudança

201321073

61€

Bell Lloc, 26

Mudança

201321067

22€

CONSTRUCCIONES FELIX
MONAGO, SCP
MUDANZAS VILANOVA, S.L.

Lluís Companys,
69

201321032

80,50€

REDOS DE SANT JOSEP I
SANT PERE
JSB

Sant
Antoni
Maria Claret, s/n
Torreta, 7

201321030

103€

201321049

42€

AMR

Eugeni d’Ors, 14

201321048

0€

AMR

Eugeni d’Ors, 14

Tipus
d’ocupació/obra

Senyalització
Mudança
Càrrega
i
descàrrega
Tancament de
carrer
Bastides
Pintar façana

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 11
de novembre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.
DECRET núm.: 526/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT ABREUJAT 328/2012 C.
En virtut del decret núm. 436/2013 de l’Alcaldia de data 2 d’octubre, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu núm.: 13 de Barcelona, procediment abreujat
328/2012 C, ens ha citat per la celebració de la vista el pròxim 26 de novembre de 2013, a les
10:45 hores, a la seu d’aquest Jutjat, situat a la Ciutat de la Justícia, Gran Via de les Corts
Catalanes núm.: 111, edifici I planta 13 de Barcelona (08014) (sala de vistes a determinar).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes consta com a demandat i el Sr. PDG i
MAPFRE FAMILIAR S L, com a demandants, en el recurs 328/2012-C, Procediment abreujat, i
és necessari la seva representació i defensar els seus interessos.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. ANTONIO PÉREZ BARRIOS, per tal
que representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm.: 13 de Barcelona, recurs núm.: 328/2012-C, Procediment
abreujat.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord al Ple.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de Ribes, a
onze de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
DECRET 527/2013
ESMENES TRIBUNAL PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT
NOTIFICADOR
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per la provisió d’una plaça de
Vigilant notificador de personal funcionari grup de classificació AP, vacant a la plantilla i present
a l’oferta d’ocupació de l’any 2011.
Vist que s’ha produït un error material en la designació del vocal nº 4 del tribunal.
Vista la necessitat d’esmenar aquest error.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.-Esmenar la composició del vocal nº4:
On diu :
“Vocal nº4:
José Blanco de Lamo, Auxiliar administratiu de l’OAC i
com a suplent Marcelo Arenas Gómez, Encarregat d’obres, edificis i via pública.”
Ha de dir: Vocal nº4: Marcelo Arenas Gómez, Encarregat d’obres, edificis i via pública
i com a suplent, Jacint Conde Jiménez Cap de Manteniment Jardineria i Neteja.
Assistirà com a observador, sense veu ni vot, el Sr. José Blanco de Lamo, en qualitat
de representant del Comité d’Empresa.
2n.-Recordar que s’han convocat als aspirants admesos el dia 21 de novembre a les
09.00h del matí a la Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les Roquetes situada a
la Plaça de la Vinya d’en Petaca, núm.1. per realitzar la primera prova de tipus test.
3r.-Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 13 de
novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
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DECRET / 528/2013
AVANÇAMENT DE PAGA DE NADAL 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
Vist la petició de la funcionària la Sra. MGA en relació a sol·licitar un avançament a
compte de la Paga de Nadal de 2013 per import de 500,00€ nets.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern envers la concessió a la Sra.
Gallardo de l’avançament sol·licitat.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0901.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la concessió i el pagament d’un avançament a la Sra. MGA a compte de la
paga extraordinària de Nadal de 2013, per import de 500,00€ nets.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 13 de
novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET / 529/2013
AVANÇAMENTS DE PAGA DE NADAL 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
Vist les peticions de les treballadores les senyores MFP i DPP en relació a sol·licitar un
avançament a compte de la Paga de Nadal de 2013.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern envers la concessió a les senyores
MFP i DPP de l’avançament sol·licitat.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0912.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la concessió i el pagament d’un avançament a la Sra. MFP a compte de la
paga extraordinària de Nadal de 2013, per import de 1.303,25€ nets.
2n.- Aprovar la concessió i el pagament d’un avançament a la Sra. DPP a compte de la
paga extraordinària de Nadal de 2013, per import de 1.391,28€ nets.
3r.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, catorze
de novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET / 530/2013
CONTRACTACIO TECNIC MITJA SERVEIS A LES PERSONES.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret, entre
d’altres, la contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist que per resolució de la Diputació de Barcelona de 27 de juny de 2013, es va
otorgar un ajut econòmic a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l’actuació “finançament de
l’àmbit d’igualtat, joventut i diversitat, i ciutadania” amb codi XGL 13/Y/93291 per import de
24.846,09€, dins del Catàleg de Serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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Vist que del resultat final del procés selectiu per generar una borsa de treball de tècnic
mitjà de serveis a les persones, de 8 de febrer de 2013, la Sra. MCHB és la primera persona
disponible per a ser contractada.
Vist que la Sra. MCHB actualment està contractada per aquesta Corporació, realitzant
satisfactòriament les tasques de tècnic mitjà de serveis a les persones des del 3 de juny de
2013, i finalitza contracte el 15 de novembre de 2013.
Vist l’informe de la Directora de Cohesió Social en el que exposa la necessitat que la
Sra. MCHB continui realitzant les tasques de tècnic mitjà de serveis a les persones dins del
projecte “finançament de l’àmbit d’igualtat, joventut i diversitat, i ciutadania” .
Vist l’informe núm. 238/2013 emès pel Director de Règim Intern.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 199/2013.
Vist l’informe favorable d’Intervenció núm. 2013/0913.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la contractació de la Sra. MCHB com a tècnic mitjà de serveis a les
persones, mitjançant un contracte de duració determinada per obra o servei determinat a temps
complet, a partir del 18 de novembre i fins el 31 de desembre de 2013, prorrogable per acte
exprés, amb un sou brut mensual de 2.059,96€.
2n.- Aprovar la despesa de sou i seguretat social de la Sra. MCHB del 18 de novembre
al 31 de desembre de 2013, per import total de 4.497,66€, a càrrec de les partides i pels
imports que es desglossen a continuació:
Concepte
Import
Partida Pressupostària
Sou
3.338,30€
02200.231.14302
Seguretat Social
1.159,36€
02200.231.16002
Total________ 4.497,66€
3r.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, quinze
de novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 531/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, que a continuació es relacionen (del 11 al 15 de novembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201321094
201321112

61€
61€

CPH
MFS

201321113
201321101
201321115

61€
30€
375€

201321092

6,54€

201321088
201321100

0€
0€

EUROFIGARO, S.L.
SIS

201321116

510€

SONDA PRODUCTIONS, S.L.

Talaia, 2

201321117

104€

SONDA PRODUCTIONS, S.L.

Talaia, 2

MFS
SIS
COMUNITAT
PROPIETARIS, C. CARÇ, 48
NOTEHISPANIA

Emplaçament

DE

Milana, 48
Mare de Deu de
Montserrat, 83
Bell lloc, 18
Cid Campeador
Carç, 48
Eugeni d’Ors, 100
Bisbe Guilara, 40
Cid Campeador,

Tipus
d’ocupació/obra
Mudança
Mudança
Mudança
Bastides
Bastides
Mercaderies
expositors
Pintar façana
Pintar façana

i

20
Rodatge
cinematogràfic
Reserva de la via
pública

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 18
de novembre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.
D E C R E T 532/ 2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’adjudicació del PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
MUNICIPAL DE CAN PUIG.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules procediment negociat amb
publicitat, per a la contractació de l’execució de les obres descrites en el Projecte de
Rehabilitació de l’Edifici Municipal de Can Puig, s’ha de requerir al licitador que ha presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent documentació per
formalitzar el contracte
Atès l’informe dels tècnics de la regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i
Patrimoni d’aquest Ajuntament de data 11 de novembre de 2013, i efectuada la valoració de les
ofertes, resulta en l’apartat final, el següent:
“Que d’acord amb l’exposat anteriorment l’oferta que obté una major puntuació i per
tant ha presentat l’oferta mes avantatjosa és la presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES
JAÉN VALLÉS, S.L. amb un total de 83,65 punts. ”
Així doncs, la Mesa de Contractació fent-se seu l’informe de valoració, decideix
proposar com a oferta més avantatjosa per a la contractació de l’execució de les obres
descrites en el Projecte de Rehabilitació de l’Edifici Municipal de Can Puig, la presentada per
CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, S.L, que ofereix un preu de 254.100 euros IVA inclòs
(format per un preu principal de 210.000 euros més el 21% d’IVA de 44.100 euros), amb una
valoració de les millores descrites en la seva oferta per un import total de 13.000 euros, i amb
una ampliació del termini de garantia de 48 mesos addicionals a l’any exigit en el plec.
Atès l’informe d’intervenció núm. 2013/0917.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS,
S.L., que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a la contractació de les obres descrites en
el Projecte de Rehabilitació de l’Edifici Municipal de Can Puig, perquè acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs, per la
quantitat oferida de 210.000 euros (més IVA) * 5 % per un total de per l’import de 10.500 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11
– 0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà d’haver rebut aquesta resolució no aporta la documentació, l’òrgan de contractació
podrà optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el
contracte al següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i
plau del nou adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Així ho mana, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 18 de novembre
de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET 533/2013
APROVACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE TREBALL EDUCADOR/ORA
ESPECIALITZAT/ADA ESCOLA D’ADULTS
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per la confecció d’una borsa
de treball d’educador/ora especialitzat/ada de l’Escola d’Adults de personal funcionari grup de
classificació A2.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal Qualificador.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.-Nomenar al Tribunal Qualificador amb les següents persones:
President: Núria Morató Gibert, Directora de l’Àrea de Cohesió Social, i com a suplent,
Jaume Constantí Mata, Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència.
Vocals i secretari:
Titular núm.1: Actuarà com a secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic Mitjà de Recursos
Humans i com a suplent, Antonio Pérez Barrios, Director de Règim intern, Qualitat i Promoció
Econòmica.
Titular núm.2: Yolanda Morales Sorolla, Cap d’Unitat de Benestar Social i Ocupació i
com a suplent, Maria Bové Tost, Educadora social.
Assistirà com a observador, sense veu ni vot un representant del Comitè d’empresa.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
52597626F
37687633V
52428572A
41004894B
39732237J
43534176Y
58192871Y
77112373C
46696770P
52438136E
35113770S
45492862N
77110622V
48028747D
47631022T
52422630H
29175901X
78579682K
46763048T
79290528Z
48553661V
461159559Q
47842382J
40515943V
45839160E
52214602W
47844397G
52215709M
38871177G
39296714H
53085139N
47835196A
25427697R
48021540R
46642181K
36518330B
73087237E
34956927D
73577396M
46978348C
46633845B
52213579Z
47908102E
33967574R
33460967S
38120589K
47639331H
X3327299G
47837346Z
38103627X
77317560R
36978761M
45494962L
46967051Q
53328839G
39722163J
47630516T
52218609F
77317890D
47844086S
46700302K
3r.-No ha quedat exclòs/osa cap aspirant.
4t.-Informar als aspirants admesos que un cop el tribunal valori els mèrits, els
convocarà per realitzar una entrevista personal el proper dia 2 de desembre als 10 aspirants
que obtinguin les millors puntuacions. La llista es publicarà el dia 28 de novembre mitjançant el
taulell d’anuncis i la pagina web de l’Ajuntament http://www.santperederibes.cat.
5è.-Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 19 de
novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
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D E C R E T 534 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000001700 que es segueix
contra el Sr. M.J.R per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú
amb executòria 332/10.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual delega la facultat
de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. M.J.R
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000001700.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del decret 439/2013 amb data de 3
d’octubre de 2013, a Sant Pere de Ribes 19-de novembre de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.

D E C R E T 535/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100000931 que es segueix
contra el Sr. D.O per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués pogut
incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú
amb executòria 103/11.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual delega la facultat
de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. D.O com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1000000931.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del decret 439/2013 amb data de 3
d’octubre de 2013, a Sant Pere de Ribes 19 de novembre de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.

D E C R E T Núm. 536 /2013
AMPLIACIÓ TERMINI AL·LEGACIONS
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En data 14 de novembre de 2013 la Sra. MFR presenta escrit en virtut del qual
sol·licita li sigui atorgada una pròrroga del termini d’audiència atorgat per Decret 484/2013
d’incoació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística.
L’art. 49 LRJPAC disposa expressament que l’administració pot concedir d’ofici o a
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat
d’aquests si amb això no es perjudiquen drets de tercers.
Vist l’informe jurídic emès en data 19 de novembre de 2013, per la tècnica superior en
dret, Sra. Marta da Pena Gómez.
Tenint en compte l’anterior atès que el termini de 15 dies finalitzava el 28 de novembre
de 2013, s’atorga una pròrroga de 8 dies hàbils que finalitzarà a tots els efectes el 9 de
desembre de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
Primer. ATORGAR una pròrroga de VUIT (8) DIES HÀBILS del termini d’audiència
atorgat en el Decret 484/2013, que finalitzarà a tots els efectes el dia NOU (9) DE DESEMBRE
DE 2013.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’interessada.
Així ho resol, mana i signa, per delegació de l’Alcaldia segons el Decret núm. 436/2013, de
data 2 d’octubre, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni, Sr. Joan Garriga i
Quadres, Sant Pere de Ribes, 19 de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària
general, que en dono fe.

D E C R E T NÚM. 537 /2013
AUDIÈNCIA JOSEP MESTRE I PUIG 22
Ateses les denuncies rebudes en aquest Ajuntament, que fan referència a la sortida
d’aigües grises i mal olor provocat per aquests abocaments a la Riera, que provenen d’un
embornal de recollida de pluvials situat al garatge de l’habitatge del carrer del Torrent, 1 de
Ribes.
Vist la inspecció efectuada per l’empresa Sorea pel qual constata que en aquest mateix
embornal s’ha connectat un desaigüe d’un electrodomèstic particular de l’immoble situat al
carrer del Torrent 1, i que, s’ha detectat l’aparició d’aigües grises amb restes de sabó.
Vist l’informe tècnic i jurídic es considera oportú requerir al propietari/a del solar on es
troba la reixa de recollida d’aigües pluvials, perquè en el termini de 15 dies procedeixi a la
desconnexió del circuit de buidat d’aquell eletrodomèstic (rentadora) de la xarxa de recollida
d’aigües pluvials del carrer del Torrent 1 i efectuï la connexió mitjançant el clavegueram
autoritzat.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
la finca on es troba situat l’embornal correspon als senyors JMPL i NCC.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com l’art. 253 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR al Sr. JMPL i a la Sra. NCC (d’ara endavant, els interessats) un
TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la
recepció del present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE12/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions, documents o justificacions que
considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret als interessats.
Així ho resol, mana i signa, per delegació de l’Alcaldia segons el Decret núm. 436/2013,
de data 2 d’octubre, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni, Sr. Joan
Garriga i Quadres, a Sant Pere de Ribes, 19 de novembre dos mil tretze , davant meu, la
secretària general, que en dóna fe
DECRET NÚMERO 538/2013.
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES NOU REGIDOR
En el Ple de la Corporació de data 19 de novembre de 2013, va prendre possessió del
seu càrrec com a regidor, el Sr. MARCOS GORDALIZA MISIAN, havent estat nomenat regidor
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d’aquest Ajuntament, segons s’acredita per la Junta Electoral Central, en virtut de la credencial
expedida en data 11 de novembre de 2013, i per cessament del Sr. ALBERT BERNADÀS I
ESCARTIN, com a regidor.
Havent d’adequar la organització municipal a la nova formació.
Per aquest decret,
RESOLC.
PRIMER.- Per les facultats que em confereix l’art. 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, designo
com a Sisè Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local, al regidor Sr. MARCOS
GORDALIZA MISIAN.
SEGON.- Delego en el regidor Sr. MARCOS GORDALIZA MISIAN, les funcions de
gestió en l’àmbit de Salut i Esports.
TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat, que es considerarà acceptada
tàcitament, llevat de manifestació expressa en contrari.
QUART.- Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a
la seva publicació. Igualment publicar-la en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici
de la seva efectivitat, a partir de la data de signatura d’aquesta resolució.
CINQUÊ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la propera
sessió que es celebri.
Així ho resol, mana i signa, l’Alcaldessa - Presidenta, Sra. Anna Gabaldà i Felipe, Sant
Pere de Ribes, a vint de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria general, que en
dono fe.
DECRET núm.: 539/2013
RECURS CASSACIÓ CONTRA SENTENCIA TSJ DE CATALUNYA RECURS
ORDINARI 5/2011 I SOL·LICITUD ASSISTENCIA JURIDICA A LA DIPUTACIO
En virtut del decret núm. 436/2013 de l’Alcaldia de data 2 d’octubre, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegades assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de
l’esmentada Llei, que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de
l’Ajuntament, en matèria de competència de l’alcaldia i en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, donant compte al mateix a la primera sessió que es celebri.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució, atenent que
l’expedient va estar tramitat per la Junta de Govern Local, com a òrgan delegat de l’alcaldia.
Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment del recurs
ordinari numero 5/2011, interposat pel Sr. JPF i d’altres, ha dictat la sentencia numero 732 on
estima parcialment els recursos contenciosos administratius interposats per la propietat i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i fixant un preu just de 1.907.114,80€, inclosos el 5% de
premi d’afecció mes els interessos legals procedents, per una parcel·la expropiada i situada a
la Rambla del Garraf (antiga C-246) i que llinda amb els Jardins Rafael Alberti del nucli de Les
Roquetes.
A la mateixa sentencia s’atorga un termini de deu dies per presentar un recurs de
cassació contra la mateixa.
El termini per a interposar dit recurs finalitza el proper dia 25 de novembre
En defensa dels interessos i la representació d’aquest Ajuntament.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar, per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, la
interposició del recurs de cassació contra la sentencia numero 732 dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya–Sala contenciosa administrativa, Secció Segona,
corresponent al recurs ordinari 5/2011 interposat pel Sr. JPF, JPP i JPP relativa al preu just de
la parcel·la situada a la Rambla del Garraf (antiga C-246) d’aquest municipi.
2n.- Aprovar designar a l’advocat, el senyor Esteve Radresa i Miracle, treballador
d’aquest Ajuntament, per assumir la defensa dels interessos municipals en l’esmentat recurs.
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3r.- Designar com a representat de l’Ajuntament davant el Tribunal Suprem al
procurador de dels tribunals de Madrid Sr. Juan Ignacio Valverde Cánovas, qui ostenta poders
atorgats per aquest Ajuntament, davant la Notària Sra. Mercedes Ramírez Codina en data 7 de
maig de 2002.
4art.- Designar com a representat de l’Ajuntament al procurador de dels tribunals de
Barcelona Sr. Jorge Enrique Ribes Ferré, qui ostenta poders atorgats per aquest Ajuntament,
davant la Notària Sra. Mercedes Ramírez Codina en data 7 de maig de 2002.
5è.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que es celebri .
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de Ribes, a
vint de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
D E C R E T NÚM. 540 /2013
COMPLIMENT DE L’ACORD DE RECUPERACIÓ DEL CAMÍ CAN XURIGUERA
Atès que en data 21 de març de 2003 el Ple de la Corporació va aprovar l’expedient de
recuperació d’ofici de la confluència dels camins antics i nous de Can Xuriguera amb el camí de
Can Xuriguera a Vilanova, a l’haver estar pertorbada la seva possessió i el seu ús públic com a
conseqüència de les obres d’arranjament dels jardins i espais exteriors de la Masia Clos La
Plana realitzades per part dels propietaris, atorgant-se un termini de quinze dies al Sr. AGA per
a desallotjar la confluència dels camins antics i nous i reposar els camins de referència al seu
estat anterior a la usurpació possessòria.
Atès que aquest acord va ser recorregut davant els tribunals pel Sr. AGA i la mercantil
Explotacions Rurales Urbanas, S.L. dictant-se el 17 d’abril de 2008 Sentència desestimatòria
de les seves pretensions que més endavant va ser confirmada per STSJC de data 20 de maig
de 2010 confirmant-se l’acord plenari en tots els seus termes.
Vist el fonament primer de la sentència de primera instància que diu literalment que
“dels fets provats es desprèn que els límits de l’encreuament de camins i de la finca de l’actora
eren ben precisos, doncs consten en el plànols i van ser alterats en el termes que han quedat
acreditats mitjançant la plantació de gespa i arbrat vorejats de marges empedrats en la
confluència dels camins i en front de l’habitatge de l’actor, pel que n ens trobem davant d’indicis
de usurpació sinó davant una usurpació basta i manifesta, amb eliminar els elements referits
s’obtindrà necessàriament el be demanial usurpat amb els mateixos llindars que tenia abans de
la usurpació”
Atès que les actuacions de reposició executades des d’aquella data pels propietaris de
la finca a instància de l’Ajuntament i en execució de les sentències recaigudes no han
comportat la recuperació efectiva de l’estat anterior a la pertorbació limitant-se únicament a
eliminar els elements d’obra que impedien el pas efectiu i a assenyalar el traçat del camí amb
unes fites actualment imperceptibles, mantenint-se l’aparença de continuïtat amb els espais
privatius d’us exclusiu del propietaris i clients de la Masia.
Vist la diligència de la compareixença de la Secretaria General de l’Ajuntament de data
1 d’agost de 2013 en la que es fa constar quin és l’estat actual del traçat del camí en data 17
de juliol de 2013 on es confirma que “l’espai està ocupat per una zona enjardinada oberta en un
estat de conservació i manteniment òptim a través de la qual s’accedeix sense solució de
continuïtat a la zona de la piscina de la Masia, (...), es comprova que les indicades fites no son
visibles i que en aquesta zona no hi ha cap indici del traçat dels camins ni de l’encreuament
dels mateixos donant l’aparença d’un espai privatiu”.
Vist l’informe jurídic del Tècnic Superior en Dret del Departament de Secretaria
Santiago Blanco Serrano de 7 de març de 2006 relatiu a la recuperació d’ofici dels bens
públics.
D’acord amb el més amunt dit i en virtut dels articles 4.1.d) i 82.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), dels arts. 8.1.e), 227 i 229 de la Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local LMC i dels arts. 147 i 151 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni del ens locals.
Per aquest, d’acord amb les atribucions que em son conferides en l’art. 21.1.r) el meu
decret
RESOLC
Primer. ORDENAR a la mercantil EXPLOTACIONES RURALES Y URBANAS , S.L. i al
seu representants, Sr. AGA que en execució de les Sentències núm. 16/2008-D del JCA 9 de
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Barcelona de 17 d’abril de 2008 i 1180/2008 del TSJC de 20 de maig de 2010 compleixin l’acord
de Ple de 21 de març de 2006 i completin els treballs de recuperació del traçat de Camí Vell i el
Camí Nou de Can Xuriguera i del Camí de Can Xuriguera a Vilanova reposant la seva configuració
anterior a les obres d’arranjament dels espais exteriors de la Masia de Clos La Plana executades
l’any 2000.
Segon. COMUNICAR al Sr. AGA que en el termini de 15 dies hàbils haurà de presentar la
documentació descriptiva i gràfica dels treballs i de les dates d’execució dels mateixos, que
s’hauran de produir abans del 31 de desembre d’aquest any, als efectes de que aquests puguin
ser supervisats prèviament per part dels serveis tècnics municipals.
Tercera. DISPOSAR que, en cas de que no es doni compliment a l’ordre continguda als
acords precedents, per part dels serveis municipals i de forma subsidiària es procedeixi a la
recuperació efectiva dels referits camins, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment
procedents a càrrec de la mercantil EXPLOTACIONS RURALES Y URBANAS S.L.
Quart. COMUNICAR aquest acord al Sr. AGA, a la mercantil EXPLOTACIONES
RURALES Y URBANAS S.L. i als Srs. RPP, RFA, JPM i VPM.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 22 de
novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 541 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
En virtut de decret d’alcaldia núm. 436/2013 de data 2 d’octubre de delegació de
competències d’aquesta alcaldia va acordar :
Mantenir les meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran
per decret:
Les liquidacions de les taxes que es generin com a conseqüència d’autoritzacions o
llicències que s’atorguin per part de l’Ajuntament, així com de ICIO que es derivi de la
concessió de llicències urbanístiques.
Les llicències d’ocupació del domini públic, a sol·licitud de l’interessat i sempre que
sigui possible i no es requereixi d’informe específic.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini
públic, obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 18 al 22 de novembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201321171

14€

MCBS

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

Josep Llimona,

Placa gual

Comas i sola, 3

Contenidors

34
201321163

90€

201321159
201321161

50€
52€

201321188

0€

COMUNICACIO I MEDIS
APLICATS. SCCL.
MCCG
COMUNITAT
DE
PROPIETARIS,
PG.
LLUIS
COMPANYS, 85
REHABILITACIONS
CHACON NICOLAS, S.L.

Ter, 1
Lluis
companys, 85
De la Mistela,

Contenidors
Bastides

Pintar façana

24

2r.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 25
de novembre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.

D E C R E T / 542/2013
PAGAMENT NOMINA NOVEMBRE 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret:
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- La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
- La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0931 corresponent a la nòmina de novembre de
2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de Nadal i el pagament de la part
proporcional del mes de novembre dins de la mensualitat de novembre de 2013 del Sr. Ignacio
Alarcos Castrejón, per import de 243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina de novembre de 2013 i els pagaments inclosos
en la mateixa, així com les diverses incidències amb efectes econòmics i/o administratius del
mes en curs, amb el següent desglossament:
Import Brut
487.295,10€
Retencions
111.404,11€
TOTAL NET
375.890,99€
3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, a vint-i-cinc de
novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.

DECRET 543/2013
APROVACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS 1 PLAÇA D’ADMINISTRATIU PROMOCIÓ
INTERNA
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per la provisió d’una plaça
d’administratiu per promoció interna de personal laboral fix funcionari grup de classificació C1,
vacant a la plantilla i present a l’oferta d’ocupació de l’any 2010.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal Qualificador.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.-Nomenar al Tribunal Qualificador amb les següents persones:
President:
Eva Garrido Juan, Cap d’unitat de Gestió administrativa
de Serveis Territorials i com a suplent Júlia González Bou, Directora de Serveis
Territorials.
Vocals:
Vocal nº1:
Montserrat Gelabert Escardò, membre designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Mª Teresa Grau
Poch.
Vocal nº2:
Actuarà com a secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic
Mitjà de Recursos Humans, i com a suplent Antonio Pérez Barrios, Director de
Règim Intern.
Vocal nº3:
Marta Da Pena Gómez, Tècnic superior en dret i com a
suplent Santiago Blanco Serrano Tècnic superior en dret.
Vocal nº4:
Rosa Ramos González, Cap Administratiu de l'Àrea de
Desenvolupament territorial i espai públic i com a suplent Javier Rosa
González, Administratiu.
Assistirà com a observador, sense veu ni vot un representant del Comitè d’empresa.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
77.108.627T
52.218.160H
77.110.604E
3r.-Declarar exclòs a cap aspirant
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4rt.-Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 71 de la LRJ-PAC es dóna
als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s’ elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies, no es presenten
reclamacions.
5è.-Convocar als aspirants admesos el dia 16 de desembre a les 08.30h del matí a la
Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les Roquetes situada a la Plaça de la Vinya
d’en Petaca, núm.1. per realitzar les proves.
6è.-Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, 25 de
novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dono fe.

DECRET/0544/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant informes dels agents de la Policia Local
de Sant Pere de Ribes, que el senyor T.B. amb document d’identificació núm.: L6M17264M, pot
ser autor/responsable dels següents fets ocorreguts:
“Que en data 05/11/2013 al voltant de les 13 hores, té entrada a les dependències de la
Policia Local gos trobat entre el c. Carç i C. Torreta amb número de xip 380260040303601. Al
voltant de les 19:30 hores, la Sra. V.C.L. recull l’animal comunicant que el propietari es el Sr.
T.B., i aporta cartilla sanitària amb número de microxip de data 28/02/13.
Que en data 20/11/2013 al voltant de les 14:45 hores, té entrada a les dependències de
la Policia Local gos amb número de microxip 380260040303601 trobat a la Pl. Catalunya. Al
voltant de les 17:20 hores, el Sr. T.B. passa a recollir l’animal .”
Que en data 22/11/2013 es consulta el registre municipal d’animals de companyia i el
gos no consta inscrit.
Que el Sr. T.B. amb document d’identitat núm. L6M17264M, pot ser autor/responsable
del següent fet:
a)
No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
b)
No evitar la fugida d’animals
Dits fets poden constituir les següents infraccions:
a)
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
b)
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals i l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a
400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret d’Alcaldia de
delegació de competències núm. 439/2013 de data 03/10/2013,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor T.B. amb document d’identitat núm.
L6M17264M per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el
que resulti de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor dels expedients a l’Inspector Cap de la Policia Local, i
Secretari al Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà:
•
El Segon Tinent d’Alcalde per les infraccions de la Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals domèstics.
•
L’Alcaldessa per les infraccions tipificades con lleus pel Decret Legislatiu
2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador,
l’article 53.3 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, l’article 51 del Decret 2/2008, de 15 d’abril pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el decret d’Alcaldia núm. 439/2013
de data 03/10/2013.
QUART.- Indicar a les persones interessades el dret que tenen a conèixer, en qualsevol
moment del procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels
documents i a formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al•legacions que consideri
oportunes, i aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de quinze dies, comptats
a partir que rebin aquesta notificació.
CINQUÉ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel
qual s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, a
Sant Pere de Ribes, el 26 de novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.

D E C R E T 545 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. 5.100,00, com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. 5.100,00, l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
el vehicle denunciant es trobava estacionat a una zona reservada expressament pels serveis
d'urgència i seguretat, en aquest cas concret, a la zona reservada per BOMBERS. Que a pocs
metres, l'hospital disposa d'un pàrquing específic per als pacients usuaris del servei d'urgències
(gratuït les primeres hores). Que no aporta cap informe d'assitència a urgències, sinó anotació
de visita de control.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. 5.100,00, autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 8 de novembre 2013., segons expedient 36. Imposar la multa de 47- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret 439/2013 de la Sra. Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual
delega la facultat de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al regidor
de governació d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. 5.100,00 la sanció de 47-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 8 de novembre 2013 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
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D E C R E T 546 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. 5.100,00, com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs,
s’estimen pel que es deriva de l’informe de l’agent denunciant
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. 5.100,00segons expedient 36.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret 439/2013 de la Sra. Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual
delega la facultat de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al regidor
de governació d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. 5.100,00segons expedient 36.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 547 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. 5.100,00, com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. 5.100,00, l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
el carrer Major es va senyalitzar uns dies abans a la realització de l'asfaltat. Que el dia 27 de
juliol de 2013 es va denunciar al seu vehicle per trobar-se estacionat al carrer Major, 110. Que
la senyalització per asfaltat comprenia el tram entre carrer Jaume Balmes i el Pont de la
Palanca.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. 5.100,00, autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 8 de novembre 2013., segons expedient 36. Imposar la multa de 47- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
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En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret 439/2013 de la Sra. Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual
delega la facultat de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al regidor
de governació d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. 5.100,00 la sanció de 47-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 8 de novembre 2013 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 548 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. 5.100,00, com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. 5.100,00, l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
es va iniciar el seguiment per abandonament el dia 8 de juliol de 2013, que es va denunciar per
l'article 14.17 de l'Ordenança Municipal per estacionar més de vuit dies al mateix lloc el dia 30
de juliol del 2013. Que hi havia brutícia acumulada a sota de les rodes i al voltant del vehicle i
aquest és un clar psímtoma de què el vehicle no s'havia mogut.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. 5.100,00, autor d’una infracció a la Ordenança Municipal de Circulació,
previst en l’art. 14.17., segons expedient 36. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret 439/2013 de la Sra. Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual
delega la facultat de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al regidor
de governació d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. 5.100,00 la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 14.17 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 549 / 2 0 1 3
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RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. 5.100,00, com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. 5.100,00, l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
el vehicle estava estacionat en una zona senyalitzada correctament per a la reserva de
mudances. Que la senyalització es va col·locar tres dies abans.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. 5.100,00, autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 8 de novembre 2013., segons expedient 36. Imposar la multa de 47- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret 439/2013 de la Sra. Alcaldessa de data 3 d’octubre de 2013, en el qual
delega la facultat de sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al regidor
de governació d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. 5.100,00 la sanció de 47-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 8 de novembre 2013 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 550 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant el sobreseïment de l’expedient sancionador per
infracció de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13048870
Comença per (expedient i nom): 1300002374 E.G.G..
Finalitza per (expedient i nom): 1300002374 E.G.G.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCESC PEREZ TENES, per delegació expressa de
l’alcaldia en virtut de Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de 2013
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’expedient sancionador incoat per infracció al precepte de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en el possible error en els elements que
van donar lloc a la incoació del mateix o en la seva tramitació posterior.
L’instructor de l’esmentat expedient formula proposta de resolució en els següents
termes:
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A la vista del contingut de l’al·legació presentada i un cop examinats els antecedents
existents en el propi expedient sancionador, es posa de manifest la concurrència dels errors
al·legats, per la qual cosa és procedent estimar les mateixes, procedint a l’arxivament de
l’expedient, sense declaració de responsabilitat.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona
en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 551 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13049974
Comença per (expedient i nom): 1300001213 O.M.M.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1300001213 O.M.M.L.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCESC PEREZ TENES, per delegació expressa de
l’alcaldia en virtut de Decret 439/2013 de data 3 d’octubre de 2013
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’ expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
El respectiu expedient sancionador es van incoar com a conseqüència de las
denúncies formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es
concreten, d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu
339/1990, de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74,
sense que les infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància
en les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
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provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un
document públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de
veracitat, és a dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció
d'innocència, llevat de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones
interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a
les persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les
causes per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que en cadascun d'ells s'indica i
imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 552 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13051387
Comença per (expedient i nom): 1300003501 C.C.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1300003501 C.C.M.
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Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCESC PEREZ TENES, per delegació expressa de
l’alcaldia en virtut de Decret 439/2013 de data 3 d’octubre de 2013
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per a la realització de la conducta denunciada.
A la vista de la proposta de l'instructor de l’esmentat expedient formula proposta de
resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa les
seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional
s'han d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització
viària que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin
de la responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

DECRET 0553/2013
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 048795 del dia 31 d'octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 36 infraccions i per un import de 5.100,00 €.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13049886 del dia 8 de novembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 47 infraccions i per un import de 6.600,00
€.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13051294 del dia 15 de novembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 65 infraccions i per un import de 9.500,00 €.
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Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre (decret núm. 553) de 2013, davant meu la secretària,
que en dono fe.

D E C R E T 554 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13049051 del dia 31 d'octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de
300,00 €
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13050185 del dia 8 de novembre 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import
de 200,00 €
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 555 / 2 0 1 3
Vist que s’ha produït la prescripció de l’expedient sancionador i finalitzada la instrucció
del mateix i comprovada la seva paralització per manca de resolució que posi fi als
procediment, i que tot seguit es relacionen:
Nº Expedient
Article
Estat
Import
1200004211
18.2.01
44
200,00
Aquesta regidora, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- Procedir a l’arxiu d’ofici de l’expedient sancionador pertanyent a l’any 2.012.
2.- Donar de baixa els corresponents expedients del programa de gestió de multes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3.- Notificar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, per
delegació expressa de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 26 de novembre de 2013, davant meu el secretari accidental, que
en dono fe.

DECRET 556/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret, entre
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d’altres, l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de
l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable núm. 2013/0942 d’intervenció un cop presentada la
documentació relativa a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar una despesa per import total de 4.437,58€ en concepte de seguretat social
del Sr. ERM, corresponent als salaris de tramitació abonats pel període del 6 de maig al 15 de
setembre de 2013, en base a Sentència 151/2013 dictada pel Jutjat Social nº1 de Barcelona.
2n. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes d’octubre
de 2013 per import de 170.325,02€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes
d’octubre de 2013 per un import de 189.764,91€.
3r. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
d’octubre de 2013 per import de -15.984,09€.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit
de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.

DECRET /557/2013
APROVACIÓ DESPESES REGIDORS I OBLIGACIONS DEL MES D’OCTUBRE 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret, entre
d’altres, la nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com son els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social,
que afectin al personal de l’Ajuntament; la contractació de personal laboral i el nomenament de
funcionaris de l’Ajuntament, previs la realització dels tràmits corresponents.
Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractat a
la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL com
del Ple.
Vist la relació de les assistències dels regidors municipals d’octubre 2013, justificades
amb els fulls d’assistències efectives a reunions de govern, sessions de juntes de govern local,
comissions informatives, juntes de portaveus i plens.
Vist que no s’ha pogut tramitar l’expedient a la JGL de data 26 de novembre, i s’han
d’aprovar les assistències corresponents abans de la finalització del mes, i la propera JGL és el
dia 3 de desembre, per tal de poder fer l’abonament el més aviat possible i com s’ha exposat
abans de la finalització del mes de novembre. Es tramita per urgència en aplicació del decret
436/2013 de 2 d’octubre.
Vist l’informe d’Intervenció.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa en concepte d’assignacions de regidors per import total de
9.538,00 € a càrrec de la partida 02100.912.10000, segons el següent desglossament:
Regidor/a
Import
Josep Rius Roig
380,00 €
Anna Maria Herrera Bordallo
380,00 €
Lluís Giralt Vidal
589,00 €
Albert Bernadàs Escartín
304,00 €
Tomàs Carandell Baruzzi
1.805,00 €
Joan Garriga Quadres
1.558,00 €
Laura Marcos Navarro
1.045,00 €
Mª Isabel Lucas Moreno
1.463,00 €
Javier Rodríguez Méndez
570,00 €
José Asín Fernández
475,00 €
Marcos Gordaliza Misian
969,00 €
TOTAL_____ 9.538,00 €
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2n. Aprovar les obligacions mensuals de les assignacions als regidors del mes
d’octubre de 2013 per un import total brut de 7.410,00 € segons detall del full Annex I i pels
conceptes següents:
CONCEPTE
IMPORT
•
Assistència a Ple
3.705,00 €
•
Assistències a Comissions Informatives
741,00 €
•
Assistències a Junta de Portaveus
570,00 €
•
Assistències a Juntes de Govern Local
1.140,00 €
•
Assistències a reunions de govern
1.254,00 €
Total Assistències Octubre de 2013
7.410,00 €
3r.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord a la propera JGL i al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, 28 de
novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.

DECRET/0558/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta del caporal de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 032 i els agents amb TIP 085 i 092, que el senyor D.R.S. amb
DNI núm.: 52.215.015-R, pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut a les rodalies del
restaurant Can Lloses de Valles Altos, el dia 15 de setembre de 2013 al voltant de les 10:30
hores, a la vista del contingut de l’acta on s’especifica:
“Que al voltant de les 00:30hores es va realitzar intervenció per part d’aquesta Policia
Local amb un gos que es trobava a les rodalies del restaurant Can Lloses. El gos semblava de
raça mastí, era molt gran i no es va poder identificar al propietari ja que aquest no disposava de
Microxip i va marxar del lloc. Al voltant de les 10:30 hores es va tornar a rebre trucada de la
persona requirent, comunicant que el gos es trobava al lloc una altre vegada i que ahir a la nit
va mossegar a una clienta a la mà. Es detecta a l’animal a la part darrera del restaurant i en
actitud tranquil·la. Al lloc també es trobava la persona que va ser mossegada pel gos la nit
anterior, quan estava acaronant-lo es va girar però no volia fer cap reclamació. Es persona el
propietari de l’animal el qual va estar informat dels fets i es va requerir per tal de presentar la
documentació de l’animal, manifestant que ho faria i no entén com havia pogut escapar-se de
casa ja que aquesta es troba envoltada de tanca .”
Que en data 24/09/2013 el Sr. D.R.S. com a propietari del gos, aporta la cartilla
sanitària, amb número de xip de data 20/09/2013 i inscripció al cens municipal amb data
24/09/2013.
Que el dia dels fets, 15/09/2013, el gos no constava inscrit al registre censal del
municipi i no estava identificat d’acord amb el reglament, mitjançant microxip homologat o altres
sistemes reglamentaris.
Que el Sr. D.R.S. amb DNI núm. 52.215.015-R en data 15/09/13 podria ser
responsable dels següents fets:
No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
No dur identificat el gos d’acord amb el reglament, mitjançant microxip homologat o
altres sistemes que es puguin establir per via reglamentaria.
Dits fets poden constituir les següents infraccions:
a)
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
b)
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals i l’article 11 de la Ordenança
Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a 400€.
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En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret d’Alcaldia de
delegació de competències núm. 439/2013 de data 03/10/2013,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor D.R.S. amb DNI núm. 52.215.015-R
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor dels expedients a l’Inspector Cap de la Policia Local, i
Secretari al Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà:
El Segon Tinent d’Alcalde per les infraccions de la Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals domèstics.
L’Alcaldessa per les infraccions tipificades con lleus pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador,
l’article 53.3 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, l’article 51 del Decret 2/2008, de 15 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el decret d’Alcaldia núm. 439/2013
de data 03/10/2013.
CINQUÈ.- Indicar a les persones interessades el dret que tenen a conèixer, en
qualsevol moment del procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies
dels documents i a formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que
consideri oportunes, i aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de quinze dies,
comptats a partir que rebin aquesta notificació.
SISE.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SETE.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, a
Sant Pere de Ribes, el 29 de novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.
DECRET D’ALCALDIA 559/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
En virtut de decret d’alcaldia núm. 436/2013 de data 2 d’octubre de delegació de
competències d’aquesta alcaldia va acordar :
Mantenir les meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran
per decret:
Les liquidacions de les taxes que es generin com a conseqüència d’autoritzacions o
llicències que s’atorguin per part de l’Ajuntament, així com de ICIO que es derivi de la
concessió de llicències urbanístiques.
Les llicències d’ocupació del domini públic, a sol·licitud de l’interessat i sempre que
sigui possible i no es requereixi d’informe específic.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini
públic, obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 25 al 28 de novembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201321204

61€

CONSTRUCCIONES

Emplaçament

FELIX

Av. Montseny, 45

Tipus
d’ocupació/obra
Mudança
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MONAGO, SCP.
LNPB

201321218

61€

201321214
201321236
201321259

61€
61€
135€

201421239

20€

JAMS
GPB
COMUNITAT DE PROPIETARIS,
C. CARÇ, 48
JVF

201321226

20€

VLC

Mossen Andreu Malgà,
3
Lluis Companys, 96
Lluis Companys, 48
Carç, 48
Ptge,
Federica
Montseny, 11
Barcelona, s/n

Mudança
Mudança
Mudança
Bastides
Bastides
Horts Urbans

2r.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 2
de desembre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.
DECRET / 560/2013
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 436/2013 de 2 d’octubre, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran per decret, entre
d’altres, la nòmina del personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament.
Vist la petició del treballador el Sr. ARP, oficial 2ª, mitjançant instància E201313510 de
18 de novembre, en relació a sol·licitar el reconeixement del seu primer trienni.
Vist l’informe favorable núm. 251/2013 emès pel Director de Règim Intern, envers el
reconeixement al Sr. ARP d’un trienni AP amb efectes de setembre de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar el reconeixement d’un trienni AP al Sr. ARP amb efectes de setembre de
2013, i la seva despesa per a l’any 2013 per import total de 90,35€, dels quals 67,35€ en
concepte de triennis a càrrec de la partida 33000.155.13000, i 23,00€ en concepte de seguretat
social a càrrec de la partida 33000.155.16000.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, cinc de
desembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET/0561/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta de la Policia Local de Sant Pere de
Ribes, que el senyor V.L.R. amb document d’identificació núm.: 37.645.798-L, pot ser
autor/responsable dels següents fets ocorreguts:
“Que en data 29/11/2013 al voltant de les 11:25 hores, té entrada a les dependències
de la Policia Local dos gossos un mestís de Golden i un de Cooker trobats a la via interurbana
C15B; es procedeix a la identificació dels animals resultant amb número de xips
981098104514179 i 724098100638404. Al voltant de les 14:00 hores, la Sra. J.C.R. recull els
animals.
Que en data 04/12/2013, a requeriment del departament de Governació, aporta cartilles
sanitàries dels animals.”
Que en data 03/12/2013 es consulta el registre municipal d’animals de companyia i els
gossos no consten inscrits.
Que el Sr. V.L.R. amb document d’identitat núm. 37.645.798-L,
autor/responsable dels següents fets:

pot ser

No tenir els dos gossos inscrits al registre censal del municipi.
No evitar la fugida d’animals
Dits fets poden constituir les següents infraccions:
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a)
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€ per cada animal.
b)
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals i l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a
400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret d’Alcaldia de
delegació de competències núm. 439/2013 de data 03/10/2013,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor V.L.R. amb document d’identitat
núm. 37.645.798-L per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor dels expedients a l’Inspector Cap de la Policia Local, i
Secretari al Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà:
El Segon Tinent d’Alcalde per les infraccions de la Ordenança Municipal sobre la
tinença d’animals domèstics.
L’Alcaldessa per les infraccions tipificades con lleus pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador,
l’article 53.3 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, l’article 51 del Decret 2/2008, de 15 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el decret d’Alcaldia núm. 439/2013
de data 03/10/2013.
QUART.- Indicar a les persones interessades el dret que tenen a conèixer, en qualsevol
moment del procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels
documents i a formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri
oportunes, i aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de quinze dies, comptats
a partir que rebin aquesta notificació.
CINQUÉ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel
qual s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez i Tenes, a
Sant Pere de Ribes, el 5 de desembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular Català
preguntant sobre el decret 557/2013 que parla de l’aprovació de despeses als regidors mes
octubre.
Explica que hi ha una relació per un import total de 8000€, i sobre la que li correspon a
ell mateix l’import no coincideix amb el que se li ha abonat. Pregunta a quin concepte correspon
la quantitat que es reflecteix en el decret.
Respon l’Alcaldessa que es mirarà i se’ls farà arribar.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de
Catalunya preguntant del mateix decret sobre l’import de tots els regidors. Demana una
explicació i a que corresponen els imports i sobre si és una mensualitat o no.
Demana, que els decrets que s’estaven fent en una relació d’excel, es tornin a fer
d’aquesta manera.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

3.

Proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a l’acord marc
pel subministrament de gas natural, destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat
pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa Gas Natural SDG,SA

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del president de l’Àrea de Serveis i Via Pública, Sr. José
Luis Llácer i Martínez, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen
ANTECEDENTS
1- Aquest Ajuntament té contractat amb l’empresa Gas Natural Unión Fenosa el servei
de subministrament de gas natural dels edificis i instal·lacions que es relacionen al full annex.
2- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
3.- L’11 de juny de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Gas Natural Servicios
SDG, S.A, amb una durada d’un any, des de l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny de 2014 i la
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Sublots

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

57,508

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,789

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

53,762

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,757

4.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest
Ajuntament de Sant Pere de Ribes la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació
derivada de l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de
subministrament de gas natural a favor de Gas Natural Servicios SDG, S.A.
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina
que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que
els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.
Vist l’article 196 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 (d’ara en endavant TRLCSP), que
determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis
empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin
adjudicar durant un determinat període de temps.
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Vist l’article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Atès la clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
Vist l’informe favorable del tècninc de l’Àrea de Serveis Territorials, Sr. David Minguet.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 201/2013.
Vist l’informe favorable d’Intervenció núm. 2013/0997.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres
presents els següents
ACORDS
1r.- Adherir-se a l’acord marc del subministrament de gas natural destinat als ens locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A (EXP. 2012/01) en data 11 de juny de 2013, a contar des de
l’endemà de l’adopció de l’acord fins el 30 de juny de 2014.
2n.- Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions particulars del
subministrament de gas natural en allò que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec
de l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent:
Sublots

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

57,508

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,789

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

53,762

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,757

3r.- Facultar a l’alcaldessa, o membre de la Corporació en qui delegui, per la signatura
amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A del contracte derivat de l’acord marc abans
esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució
del present acord.
4r.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament de Sant
Pere de Ribes als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i
l’empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A per la realització de gestions i resolució
d’incidències en l’execució del contracte al Sr. David Minguet Adroher, com a enginyer tècnic
municipal.
5è.- Publicar l’acord d’adjudicació del contracte de subministrament de Gas Natural
derivat de l’acord marc al BOE, al BOPB, al DOUE i al perfil del contractant de l’Ajuntament.
6è.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A com empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per tal que en un termini
màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars on hi consta la
corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
7è.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Pren la paraula el Sr. Jose Luis Llàcer i Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9 dient que
hasta ahora no tienen tramitado un procedimiento de contratación de adjudicación. Siempre se
había hecho una adjudicación directa con Gas Natural.
Mediante esta adhesión al acuerdo marco se ahorran los gastos que conlleva la
realización de concursos, los gastos de la valoración de pliegos, procedimientos y anuncios.
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En la comparativa de la documentación se puede ver el consumo de los últimos tres
años.
El precio que se abona actualmente es de 70.938,08€ y con la oferta de la adhesión a la
ACM serán 69.631,90€ con lo cual se ahorraran 1.306,18€.
Aunque la cantidad parezca pequeña supone un paso más al ahorro energético del
municipio.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA insistint en els treballs que s’estan fent a nivell comarcal sobre la incorporació del consum
mitjançant biomassa en els equipaments esportius i educatius.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient que el
que es planteja és en termes econòmic, però és voluntat del Govern incloure mesures d’estalvi
energètic i es treballarà en la necessitat de repensar que faran per l’estalvi de consum.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que una proposta agregada per negociar amb les grans companyies i que sigui més
competitiva la seva negociació ho entenen positiu. Normalment s’aconsegueixen millors preus.
Lamenten que l’actual equip de Govern no donés suport en una proposta de compra
agregada presentada anteriorment per fer els plecs de condicions en quant a la telefonia mòbil.
És la mateixa filosofia que es va defensar en el seu moment respecte la unió dels
ajuntaments per fer negociacions amb grans companyies, doncs no és el mateix fer-ho
conjuntament que en solitari.
En coherència amb el que el seu grup ha defensat sempre donaran suport a la proposta.
Demana continuar treballant en la línia de l’estalvi energètic i de substituir amb energies
alternatives les fòssils.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

4.

Urgències sessions ordinàries

Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient, que es passen unes
factures que van arribar tard, i que quedarien fora de l’exercici actual. També hi ha una
actualització de l’IPC d’un contracte.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que su
posicionamiento de voto habitualmente en extrajudiciales de crédito es la abstención.
Piensan que la mayoría de facturas pendientes de pago tienen su origen en una
confección de presupuestos ajenos a la realidad económica del municipio.
Consideran que las previsiones de ingresos son demasiado optimistas, debido a la
consecuencia de tener los presupuestos prorrogados, con lo cual deben hacerse
modificaciones de presupuestos.
Han decidido que este punto no lo pueden votar porque el día de la Comisión Informativa
el punto estaba en la orden del día, pero no se tenia la documentación. Esta se les remitió al
día siguiente dictamen y el informe de intervención fechado el 29 de noviembre del 2013.
En ese dictamen no aparecía el punto dos al cual hoy se hace referencia. Con lo cual
hay un punto en el dictamen que llegó el viernes pasado con la documentación del Pleno y no
estaba incluido en el dictamen que se les había dado para la Comisión Informativa.
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Este punto incluye la revisión de precios por casi 20.000€ y se les incluye a última hora y
está incluido en el informe de intervención, con la misma fecha del 29 de noviembre. No
entienden porque hay dos dictámenes y dos informes con la misma fecha y diferentes.
El ROF dice en el articulo 82.2, que el orden del día del Pleno ha de integrarse por los
asuntos que hayan sido dictaminados por las comisiones informativas, con lo cual aclara que el
punto dos del dictamen no se incluyo, ni trato en la comisión informativa correspondiente por lo
tanto no cumple con el ROF y no van ha votar el punto.
Si está equivocado pide a la Secretaria que le corrija.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que creu que la situació és greu i de pèssima gestió. Pensa que estan davant d’una
indefensió dels grups participants de la comissió informativa.
Que se’ls hagi intentat colar una informació que no ha estat explicada, ni incorporada en
un dictamen de la informativa, pensa que és una pràctica molt greu que genera desconfiança
del que es pretén fer, per la qual cosa tampoc poden votar el punt de l’ordre del dia perquè està
fora de la legalitat.
Demana que es retiri el punt de l’ordre del dia.
L’Alcaldessa demana al Sr. Giralt els aclariments pertinents.
Pren la paraula el Sr. Giralt dient, que és cert que hi ha hagut un defecte de forma.
En el moment de la comissió informativa apareix aquest punt i aquest deute de la
regulació de l’IPC i veuen la possibilitat de encaixar-ho en el dictamen.
Assumeix que no se’ls ha informat correctament. Era un tema d’actualització d’IPC que
estava en el contracte.
Demana disculpes i proposa treure aquest punt dos i deixar-lo sobre la taula i votar el
punt primer, o votar la urgència del segon punt.
Explica que no hi ha hagut cap mala intenció de colar el punt.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que sap que anteriorment s’han viscut canvis i alteracions de dictàmens de
magnitud més gran, com la modificació de l’impost de bens immobles en el mateix Ple sense
cap informe. Pensa que al darrere d’això hi ha la necessitat d’unes empreses, hi ha un tercer
que està esperant aquesta actualització. Al seu grup li sembla correcte que es faci el
pagament.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres dient, que hi ha la voluntat de voler pagar
uns deutes que hi havia contrets.
Està completament d’acord amb les formes, però no entén al Partit Popular que sempre
ha defensat el pagar als petits proveïdors.
Està d’acord en donar la informació en el seu moment, però no admet les paraules de
voluntat de colar res de res, ni pas d’indefensió com ha dit la portaveu del Partit dels
Socialistes. Pensa que és oportunisme i dramatisme polític.
Tal com diu el Partit Popular, hi ha unes qüestions de forma que cal complir com diu el
ROM, doncs es demanen i es fan.
Ho deix als serveis jurídics que diguin el que cal.
Respon el Sr. Rodríguez del Partit Popular dient, que no quiere crear conflictos. Él
siempre ha criticado las actitudes que están fuera de forma en cualquier situación y gobierne
quien gobierne.
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Està clar que es pot passar per urgència, però ell esperava que en l’exposició sobre el
punt se’n fes menció d’això abans de votar-ho i per ell no hagués passat res, però com no s’ha
explicat res pensa que tenia l’obligació de fer-ho evident. Creu que el procediment s’ha de
respectar i sempre ho reclamarà.
Està aquí per fiscalitzar el que fa el Govern, per tant demana que el procediment es
compleixi. No deixarà a un proveïdor sense pagar per un procediment mal fet, però demana
que aquestes situacions no tornin ha passar.
Segueix amb el torn de paraula la Sra. Garrido del Partit Socialista de Catalunya dient
que no es pot treure importància a una cosa que la té i no és dramatisme. No s’ha fet
correctament i han d’acceptar que ha esta així.
Planteja que es podria haver comentat en diferents foros on hi ha hagut oportunitat de
fer-ho. Es podria haver aclarit avui mateix i no s’ha explicat, i aquest és el motiu de la seva
desconfiança.
En el Ple es poden canviar coses i acordar canvis de dictàmens perquè el Ple és sobirà
per fer-ho, però no es pot portar un dictamen diferent al Ple, del aprovat per la Comissió
informativa.
Amb el fons del tema estan d’acord, però demanen que el Ple acordi la forma legal
perquè no s’ha seguit el procediment corresponen. En el grup socialista això els crea
desconfiança, demanen que no torni ha passar. Si hi ha alguna cosa d’urgència no costa res
explicar-ho i comentar-ho. Demana que se’ls entengui la sensació que han tingut.
Demana solucions i repeteix que no torni ha passar.
Pren la paraula el Sr. Giralt repetint que assumeix la responsabilitat i demana disculpes
als presents. No hi ha hagut cap mala intenció. És cert que hi ha hagut una defecte
d’informació i intentaran que no torni ha passar.
La Sra. Garrido vol dir que es aquest cas l’informe d’intervenció no fa esment en
aquesta situació i ha estat canviat amb posterioritat. Demana que no sigui així si no consta el
per què s’ha canviat l’informe.
El Sr. Giralt aclareix que se li va passar avisa’ls.
El Sr. Rodríguez explica que no solo es el tema del informe de intervención sino que la
fecha corresponde al 29 de noviembre. Se podría haber convocado una Comisión informativa
extraordinaria antes del Pleno, como se ha hecho muchas veces para explicarles algún tema,
pero le choca un informe rectificado con la misma fecha y que no sea un anexo al informe
anterior. Pide más rigurosidad en la expedición de informes y fechas.
Seguidament, i d’acord amb el procediment establert en l’article 103.3 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, en concordança amb l’article 82.3 i següents del reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 10 paràgraf 10 del ROM es procedeix a
tractar els següent assumpte per no haver estat dictaminat per la Comissió Informativa
corresponent:
És sotmet a votació la urgència del punt a tractar, i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la
Corporació.
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4.1 Reconeixement extrajudicial de crèdit
En la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 aprovada per la Junta de Govern Local
de data 09/04/2013 es va registrar com a pendents de pagament al compte 413 creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost un total de 43.436,43 €, en el decurs de l’exercici
2013 s’han aprovat diversos expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit. Actualment
queda pendent de pagament al compte 413 creditors per operacions pendents d’aplicar al
pressupost un total de 25.577,39 €
Atès que existeixen actualment factures pendents d’imputar pressupostàriament d’anys
anteriors, i sol·licitud de l’increment de l’ IPC del contracte signat en data 01 de gener de 2009
fins el 31 de desembre de 2012 de l’empresa SERVEIS D’EDUCACIÓ NO FORMAL SL, de
data 08 d’agost de 2013, núm. Instància E201309764, i tal i com recull l’Ordre EHA/4041/2004
de 23 de novembre que aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local en la regla
71 que diu:
"Cuando dentro de un ejercicio no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de
obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos
en el mismo, se registrará, al menos a 31 de diciembre, un acreedor a través de la cuenta 413
"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que quedará saldada
cuando se registre la imputación presupuestaria de la operación".
Atès que durant l’exercici 2013 han arribat diverses factures que no estan incloses dins
el compte 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que no es
van tramitar les despeses degudament durant l’exercici que pertocava i que no es va poder
aprovar les factures i les seves obligacions en l’exercici correcte, es presenta la relació de
factures Annex I que està composada per 2 factures i suma un total de 43.196,23 €, la primera
de les quals és la presentada per GARRAF NEWS MEDIA, SL, per import de 300,00 € i la
darrera la presentada per SUBCOMUNITAT DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT
MUNICIPAL LA SINIA, per un import de 42.896,23 €.
Atès que durant l’exercici 2013 ha presentat instància l’empresa SERVEIS D’EDUCACIÓ
NO FORMAL SL, núm. E201309764 de data 08 d’agost de 2013, sol·licitant l’actualització de l’
IPC del contracte signat en data 01 de gener de 2009, i que aquesta despesa representa un
total de 19.420,88.euros, segons càlculs establerts en Annex II.
Per tot l’exposat,
I Vist l’informe de la interventora municipal núm. 2013/0941
Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió informativa de les Àrees de –Territori,
Finances i Governació i a proposta del regidor de l’àrea d’Hisenda, Sr. Lluís Giralt i Vidal,
presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen,
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’art 26 i 60,2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, i segons l’art. 26 i 35 de les bases d’execució del pressupost, un
crèdit extrajudicial a favor de les empreses que a continuació es relacionen pel deute acreditat i
informat:
1r.- Atesa la relació de despeses Annex I que està composada per 2 factures i suma un
total de 43.196,23 €, la primera de les quals és la presentada per GARRAF NEWS MEDIA, SL,
per import de 300,00 € i la darrera la presentada per SUBCOMUNITAT DE CONCESSIONARIS
DEL MERCAT MUNICIPAL LA SINIA, per un import de 42.896,23 €.
Aquesta relació correspon a 2 factures arribades en el decurs de l’exercici 2013 però que
pertanyen a l’exercici 2012 i per tant no estan incloses en el compte 413 creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost.
Les esmentades factures compten amb la conformitat de les àrees corresponents, per
tant es proposa la seva aprovació, l’obligació i l’ordenació de pagament.
2n.- Aprovar la revisió de preus del contracte signat l’1 de gener de 2009, amb l’empresa
Serveis d’Educació No Formal SL, pel període de durada del contracte, amb l’abonament de
9.710,44.-euros corresponent al Casal d’avis de Ribes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
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11101.232.22720 i 9.710,44.-euros corresponent al Casal d’avis de les Roquetes, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11102.232.22720, segons Annex II.
L’esmentada actualització de l’ IPC compte amb la conformitat de l’àrea corresponent,
per tant es proposa la seva aprovació, l’obligació i l’ordenació de pagament.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Encomana de gestió de serveis de jardineria Mancomunitat Tegar

El Sr. Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició del Sr. José Luis Llácer Martínez, regidor de Serveis i Via Pública,
presenta al Ple de la Corporació, el següent dictamen,
ENCOMANA DE GESTIÓ DE SERVEIS DE JARDINERIA A LA MANCOMUNITAT
TEGAR GARRAF.
I. Que l’art. 20 dels Estatuts de la Mancomunitat Tegar del Garraf preveuen la possibilitat
que entre aquesta i els ens mancomunats es puguin establir encomanes de gestió, tant de les
previstes a l’art. 4.1.n del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel RDL
3/2011, de 14 de novembre, com de les previstes a l’art. 10.1 a 10.6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
II. Atès que aquest mateix article el seu apartat 3 qualifica la Mancomunitat com a medi
propi i servei tècnic de les entitats públiques consorciades.
III. Que és voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes encomanar a la Mancomunitat
Tegar Garraf la gestió de determinats serveis de jardineria els quals aquesta desenvolupa
internament a través del Centre Especial de Treball.
IV. Que és igualment voluntat de la Mancomunitat Tegar del Garraf executar les
obligacions derivades de l’encomana de gestió dels serveis a que s’ha fet referència a l’apartat
anterior, al disposar dels elements materials, humans i de solvència tècnica i financera suficient
per desenvolupar l’encàrrec de forma plenament satisfactòria, en la mateixa línia que els
convenis signats fins ara amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per tot això, es presenta la proposta següent:
PRIMER: A l’empara de la normativa esmentada, l’Ajuntament acorda aprovar el conveni
que té per objecte l’encàrrec de gestió a la Mancomunitat Tegar del Garraf de determinats
serveis de jardineria, d’acord amb les clàusules següents (s’adjunta conveni).
SEGON: Aprovar la despesa per a l’any 2014, per import de 73.971,70€, a l’aplicació
pressupostària 32.400.171.22713 “serveis suport manteniment i neteja parcs i jardins”.
TERCER: Facultar a l’alcaldessa Sra. Anna Gabaldà Felipe, perquè en nom i
representació d’aquest Corporació signi el corresponent conveni d’encomana de gestió dels
serveis d’una part de la jardineria del municipi, a la Mancomunitat Tegar del Garraf.
QUART: Fer públic aquest acord per mitjà d’anuncis en el BOP I en la web municipal.
Pren la paraula el Sr. Jose Luis Llàcer i Martínez regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
l’Ajuntament forma part de la fundació Tegar Garraf des dels seus inicis. L’article 20 dels
estatuts permiten hacerles encargos de gestión. Creen que la mancomunitat está realizando
una gran labor y es uno de los motivos de encargar algunos servicios de jardinería.
Con el nuevo contrato se le añade la adjudicación de los trabajos de la urbanización “Els
Cards”, por un importe de 73.971.70 € anuales, desglosados en 45.850+ 21% IVA para trabajos
de jardinería y 16.812+ 10% IVA para trabajos de poda. Contrato de 5 años, más prorrogables
5 años más.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la proposta doncs el Tegar ha fet durant molt temps treballs per a
la Corporació.
Es van fer canvis als estatuts per poder fer el que avui es proposa, doncs abans no era
possible fer-se. Vol remarcar el treball fet per la Mancomunitat per tot el aspecte social que el
seu grup valora molt.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el Tegar està patint retallades en tot el sector. Pensa que els ajuntaments
hauran d’acudir al rescat i a l’ajuda.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

6.

Aprovació prorroga ultractivitat del conveni col·lectiu

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i Moreno,
presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que el R.D Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat
laboral va establir la limitació de l’ultraactivitat de la durada dels convenis a un any des de la
publicació de la norma.
Vist que a partir del dia 1 de desembre el Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes en aplicació de la normativa referida deixa de tenir efectes.
Vist que per tal de poder ampliar l’ultraactivitat el passat dia 18 de juny del 2013 la
Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat, CCOO, UGT, Foment del Treball
Nacional i PIME de Catalunya va signar un acord per al suport i acompanyament als processos
de negociació col·lectiva.
Vist que a aquest acord també s’han adherit l’Associació Catalana de Municipis de
Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, notificat a aquest Ajuntament el passat 17
de juliol de 2013.
Vist que el passat 17 de juliol els representats dels treballadors i els representants de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van signar un acord per ampliar l’ultraactivitat del conveni
mentre es negocia el nou conveni col·lectiu i amb efectes del dia 8 de juliol de 2013 i fins el 30
de novembre de 2013 a ratificat pel Ple.
Vist que passat 29 de novembre els representats dels treballadors i els representants de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van signar un acord per ampliar l’ultraactivitat del conveni i
mentre es negocia el nou conveni col·lectiu amb efectes del dia 1 de desembre de 2013 i fins el
15 de gener de 2014 a ratificar pel Ple.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer. Ampliar l’ultraactivitat del conveni col·lectiu actual del personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes mentre es negocia el nou conveni vigent amb efectes del 1
de desembre de 2013 i fins el 15 de gener de 2014 data amb la qual es valorarà la inclusió en
el procediment relatiu a la regulació de mediació en els supòsits d’ultraactivitat signat el passat
18 de juny pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Segon.- Comunicar l’acord al Comitè d’Empresa.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno, regidora de Recursos Humans
dient, que el conveni dels treballadors de l’Ajuntament va finalitzar l’any 2011. Ara tenen una
segona prorroga d’ultraactivitat fins el 15 de gener, per tal d’arribar a un acord en el redactat del
conveni.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que han expressat el neguit sobre tota la qüestió amb el Comitè per la
redacció del nou conveni.
Tot i signar-se amb caràcter retroactiu els preocupava el temps de prorroga doncs abans
del 15 de gener no està previst cap Ple.
S’han preocupat de conèixer converses, calendaris i se’ls a ratificat el que està previst
per acabar de tancar les negociacions.
Votaran a favor de la proposta i esperen que se’ls mantingui la informació per part del
Govern.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
votaran a favor.
Insten a les parts a treballar per arribar a una solució perquè no s’arribi a una altra
prorroga.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que el punt va ser introduït de manera urgent a la Comissió informativa i aquest matí han
rebut un informe que és diferent del que s’havia enviat amb anterioritat.
En la Junta de Portaveus van demanar informació respecte l’estat de les negociacions, el
calendari i també demanen la documentació de les conclusions a les que arribin en cadascuna
de les meses de negociació.
Aclareix l’Alcaldessa que es refereix al calendari de reunions.
La Sra. Garrido demana se la deixi acabar la intervenció. Volen el calendari de reunions
establert, la informació de l’estat de les negociacions i per últim les conclusions de les meses
de negociació.
Vol aclarir sobre l’informe de secretaria, que diu, que si la prorroga està plantejada fins el
15 de gener s’haurà d’aprovar una nova prorroga doncs el proper Ple previst seria el tercer
dimarts del mes de gener 2014 i no entraria en vigor fins a la seva publicació.
Pregunta si per les qüestions que planteja la secretaria seria convenient allargar-ho fins
que el Ple ho pugui ratificar. Demana aclariment de la qüestió.
Pren la paraula la Sra. Lucas dient que el Ple en el que s’aprovi creu que no afectarà.
La Secretaria explica que si no s’amplia el termini d’ultraactivitat i només es proposa el
15 de gener, tenint en compte que el conveni encara que estigui signat no s’haurà aprovat pel
Ple abans del 15, doncs previsiblement tocaria el Ple ordinari el tercer dimarts, el conveni no
estaria aprovat i per tant la ultraactivitat quedaria curta.
La Sra. Lucas no sap com es plantejaria doncs es podria signar tot i que s’aprovi en el
següent Ple. Sempre diuen que si tècnicament no és possible no hi problema de fer-ne una
altra pròrroga d’ultraactivitat, doncs la intenció és arribar a un acord quan estiguin tancades
totes les negociacions.
Respecte al dit per la Sra. Garrido, el fet que en la Comissió informativa es passes com
urgència és per la raó que es va signar un divendres a les tres de la tarda i la documentació de
la Comissió informativa ja s’havia tramés l’ordre del dia als regidors.
No té constància que s’hagi modificat l’informe del tècnic.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el debat plantejat és el que havien fet arribar al Govern, però entenen que és
un debat, bé.
La Sra. Lucas explica que sobre el calendari de reunions s’havia demanat a Recursos
Humans que es passes el calendari als regidors, però saben que no ha estat així.
L’ordre estava donada i com no s’ha fet demà al matí el calendari s’enviarà a tothom.
La Sra. Garrido demana se li aclareixi, per saber les conseqüències del que votaran, per
secretaria, i pregunta que si realment el dia 15 s’esgota el termini i el Ple es celebrarà
posteriorment els dies d’entremig seria vigent el conveni signat o l’anterior.
La Secretaria aclareix que s’hauria de signar de nou la ultraactivitat.
La Sra. Garrido planteja que aleshores els drets dels treballadors recollits en el nou
conveni no serien vigents i estarien uns dies que els acords no serien efectius. Ho planteja
perquè ho diu l’informe de la secretaria.
L’Alcaldessa aclareix que es mirarà tècnicament i se li farà arribar la resposta, doncs la
voluntat és allargar la negociació i tots els impediments que puguin sorgir els tindran en
compte.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
espera que es solucioni el tema del conveni, però si aquests són els problemes del conveni,
creu que són molt més que tot això. Afecta a 260 treballadors i a l’àmbit on s’estan donant més
retallades en drets laborals, creu que ningú pot treure la gran complexitat d’això. Es porten 2
anys de conveni prorrogat, més un canvi de Govern entremig que incideix en les negociacions.
Espera que tot això es solucioni, doncs el problema no són els 15 dies d’ultraactivitat.
Segur. La complexitat és com s’arriba a acords de la millor manera possible, en un marc on les
institucions locals es veuen afectades per normes que estableixen sostres. Si cal fer un altre
pròrroga es farà.
S’han d’establir converses i complir calendaris i mirar les oportunitats per arribar a
acords, però això vol dir negociació, voluntats polítiques i que desprès s’aprovi pel Ple.
Es demana a si mateix que es treballi amb responsabilitat des del Govern per veure com
s’encara aquesta negociació. Pensa que trobaran la sortida a un problema gros que té
l’Ajuntament i el Govern municipal.
La Sra. Lucas planteja que sembla que hi ha dubtes que el 15 de gener sigui una data
idònia per aprovar i pregunta a la secretaria si el Ple pot canviar la data que s’ha signat a la
taula de negociació. Ho planteja per la discussió que es porta a terme en aquest moment.
Explica que en el cas d’arribar el 15 de gener pensa que no hi hauria problema i els
treballadors no estaran sense ultraactivitat perquè quan arribi el 15 tornaran a seure i faran un
pacte igual que ara. No veu el problema, però demana informació a la secretaria.
La Secretaria informa que creu que és un problema de pactes entre les parts i vostès ho
han deixat clar tenen la intenció de pactar amb el personal. Llavors no ha d’haver-hi cap tipus
de problema. Aclareix que el pacte ara no es pot canviar. En l’informe es volia reflectir que
potser s’havien quedat curts de temps. A part invoca una sèrie de sentències que ho diu clar la
pròrroga i la ultraactivitat del conveni col·lectiu no pot donar-se per extingida la pròrroga del
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conveni basant-se en la redacció de l’article 86.3 de l’Estatut del Treballador perquè tot depèn
del que es pacti entre les parts.
Hagi mateix la Sala de lo Social de l’Audiència Nacional s’ha pronunciat en sentencia del
23 de juliol de 2013 que considera que les relacions laborals dels treballadors plasmades en
convenis col·lectius mantenen la seva vigència desprès de la reforma del mercat laboral i diu
que el període de l’any no pot aplicar-se sense més de forma inflexible, sinó que s’hauria
d’estudiar la voluntat de les ambdues parts alhora d’aplicar la ultraactivitat, és a dir, el període
d’un any regeix quan no hi ha acord entre les parts, però si hi ha acord entre parts no cal que
acabi la ultraactivitat a l’any com diu la norma.
El Tribunal Superior de Justícia del País Basc també s’ha pronunciat en el sentit de
mantenir la ultraactivitat a fi de la signatura d’un nou conveni que substitueix el actual.
Es podrà continuar prorrogant perquè es mantindrà el conveni si hi ha acord entre parts.
Pren la paraula la Sra. Garrido agraint les explicacions respecte el punt.
Comparteix el discurs fet pel Sr. Garriga, i que la situació dels treballadors és complicada
arrel dels acords que els regeixen.
Efectivament el conveni és complex doncs l’Ajuntament és una de les empreses més
grans del municipi. Donen suport als treballadors i a les meses de negociació.
Demanen i agrairan que la informació sigui fluida.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient, que en referència al dit pel Sr. Garriga és cert no
és fàcil. Anima que s’agiliti la situació. S’ha parlat de sostres legals imposats.
Pensa que o no s’arriba a un acord és o que el Govern no vol arribar-hi o perquè els
treballadors demanen més que el sostre legal. Que creu que no.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT

7.

Aprovació Reglament Consell Municipal Social

El Sr. Tomás Carandell i Baruzzi , President de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Persones i Coneixement, presenta al Ple el següent dictamen,
Senyala l’article 54 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que “els
ajuntaments que estiguin legalment obligats a prestar serveis socials, han de constituir un
consell municipals de serveis socials”.
En el mateix sentit es pronuncia l’article 24 del Reglament 202/2009, de 22 de desembre,
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Aquest municipi, compte amb una població prop de 30.000 habitants i d’acord amb
l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Ajuntament
ve obligat a la prestació de serveis socials.
A tal efecte, s’ha elaborat el Reglament regulador del Consell Social Municipal, que recull
la seva composició i funcionament.
Vist l’informe de Secretaria núm. 193/2013, emès a l’efecte.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Social Municipal de Sant Pere de
Ribes.
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SEGON. Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies
hàbils mitjançant anunci a publicar al BOPB i al DOGC, en un diari de major difusió, en el
tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, a efectes de possibles al•legacions. Cas
de no presentar-se’n cap, aquest acord restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne
un de nou ( art. 49 LRBRL, modificat per la Llei 11/1999).
TERCER. De conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, s’haurà de publicar íntegrament al BOPB i no entrarà en vigor fins que
hagin transcorregut 15 dies des de la seva remissió a l’Administració de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes (art. 65.2).
QUART. Un cop aprovat definitivament el Reglament, s’haurà de constituir el Consell
Municipal Social, que estarà composat en la forma establert a l’article 6 de l’esmentat
reglament.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor de Serveis Socials dient, que
Tal com explica el dictamen el que es proposa amb aquest punt és crear el Consell Social
Municipal i el seu reglament de funcionament.
Aquesta creació respon a la voluntat de complir amb diversos objectius.
En primer lloc a complir el que marca la Llei de Serveis Socials del 2007, que fixa
l’obligatorietat de crear un òrgan necessari de consulta, deliberació i participació comunitària
entorn als serveis socials. En segon lloc no només això, la voluntat del Govern, tal com
reflecteix el reglament és convertir el Consell Social Municipal en una línia de treball que tingui
com a finalitat la generació de idees i projectes a desenvolupa, promoure el treball comunitari i
en xarxa entre la societat civil i l’Ajuntament i el foment del voluntariat com a una eina per
millorar el treball social.
Ens trobem en una situació molt delicada i en un context que no genera esperança, però
això entenem que lluny de fer-nos abaixar els braços implica que tots, l’Ajuntament i la societat
civil ens posem a fer feina.
El Consell Social Municipal volem que esdevingui un espai de participació, de treball
conjunt i de potenciació de la lluita contra l’exclusió social.
Aprofitem, doncs l’oportunitat per fer una crida a entitats i associacions amb ganes de
treballar a favor dels més desafavorits per a que participin activament.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa Verds EUiA dient,
que vol felicitar al Govern per aquesta iniciativa i es posa a disposició i amb la voluntat de
treballar.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidor del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la proposta doncs els objectius van en la línia que comparteixen.
En els estatuts pensa que s’hauria d’incidir en la composició per tenir el ventall complert
de participants. Demana que en la proposta núm. dos, on diu, que sigui un participant de
cadascuna de les associacions i organitzacions del municipi, s’afegeixi, “i de la comarca”.
Perquè hi ha entitats i organitzacions que no estan a nivell local, però es mouen a nivell
de la comarca i tenen incidència en el municipi. Pensa que ens poden aportar coses
beneficioses en aquest consell.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodriguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
troben a faltar més presencia de tècnics. Recolzaran la proposta.
L’Alcaldessa aclareix que és un treball conjunt amb la regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament.
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El Sr. Carandell recull la petició plantejada doncs la idea és que sigui el màxim d’obert a
tota la societat civil que estigui organitzada i tingui ganes de participar. La voluntat és la
implicació directa de la regidoria a nivell polític i tècnic.
Vol comentar la possibilitat comentada que en altres consells existeix la figura de tenir un
consell permanent i que sigui el mateix consell qui decideixi si hi ha la necessitat de crear una
figura d’aquestes.
El Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 planteja que quan es digui
comarca, però aclareix que tinguin incidència en el municipi. Vol que es tingui en compte.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
ALTRES ASUMPTES

8.

Moció conjunta dels grups municipals del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
per demanar i reclamar la concessió dels estudis post-obligatoris de batxillerat per a
l’institut Montgròs, a petició de l’AMPA del centre

Tal i com l'Ajuntament té coneixement, la realitat de la construcció de l' INSTITUT
MONTGROS ha estat fruit d'una demanda important, d'una necessitat de donar cobertura
d'accés a l'educació a un nombre cada vegada mes alt d'alumnes del poble i de la comarca i
una lluita constant de moltes famílies.
Des del principi l' institut havia de comptar amb una oferta de batxillerat però avui ens
trobem un any mes davant la incertesa de cap resposta concreta per part del Departament
d'Ensenyament.
No podem doncs assegurar la continuïtat d'estudis post-obligatoris, tot i que ara es
compta ja amb tres Iínies per cada nivell! educatiu de 1r fins a 4rt d'ESO; i un total de 190
alumnes que finalitzaran els seus estudis d'ESO enguany al nucli de Ribes. On hauran d'anar
aquests alumnes de setze anys a cursar els seus estudis post-obligatoris si només es compte
amb la oferta d'un sol institut?.
Des de l'AMPA considerem que és fonamental assegurar estudis a ambdós centres, la
qual cosa obre noves possibilitats d'oferta d'estudis post-obligatoris per a totes i tots els joves
del municipi i assegura el necessari equilibri d'oferta entre els dos instituts del nucli de Ribes.
Ja s'ha plantejat la possibilitat de poder ampliar l’oferta educativa de cicles formatius I els
Serveis Territorials han contestat que NO LA TINDRAN EN COMPTE PEL CURS 2014-15.
Des del curs 2012-13 hem mantingut reunions amb la Sra. Montserrat Llobet, Cap dels
SSTT de Barcelona - Comarques i sempre ha argumentat la manca d'alumnat per cursar
estudis post-obligatoris al poble sense reconèixer les necessitats reals i sense donar
importància al fet que aquests joves hagin de desplaçar-se als municipis veïns per a continuar
els seus estudis.
Aquest curs, nosaltres com a AMPA de I'INS Montgròs hem presentat als SSTT de
Barcelona - Comarques un dossier amb més de 200 signatures de famílies i persones
individuals donant suport a aquesta demanda i VOLEM DEMANAR EL SUPORT
INSTITUCIONAL I LA IMPLICACIÓ DEL PLE MUNICIPAL PER A LA SOL·LICITUD DEL
BATXILLERAT A L'INSTITUT MONTGRÓS.
Atesa la demanda del Batxillerat per a l' Institut Montgrós de Sant Pere de Ribes.
Atesa la realitat de la necessitat de donar cobertura educativa a l’alumnat de secundaria
del centre i d'altres del poble i la comarca que puguin beneficiar-se.
Atesa la necessitat de garantia de l'accés als estudis de Batxillerat al nucli del municipi
de Sant Pere de Ribes.
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Atesa la constatació de la viabilitat i la urgència de la demanda.
Proposem al Ple els següents acords:
1. Manifestar el suport a la necessitat del Batxillerat per a I'INS Montgròs.
2. Aprovar la tramitació de la sol·licitud als SSTT de Barcelona – comarques del
Batxillerat per a I'INS Montgròs
3. Traslladar l’acord al Departament d'Ensenyament, als Grups Parlamentaris, al Consell
Comarcal del Garraf i al Consell Escolar Municipal.
Pren la paraula l’Alcaldessa aclarint que en la Junta de Portaveus van valorar la
proposta i la presenten conjuntament totes les forces representades en aquest Ple.
Pren la paraula la Sra. Laura Marcos i Navarro regidora d’Educació dient, que des del
Govern donen ple suport a la sol·licitud del batxillerat de l’Institut Montgròs.
Van mantenir, la regidoria d’educació conjuntament amb l’Alcaldessa, una reunió amb el
Departament d’Ensenyament, al mes de novembre, per defensar el batxillerat per l’Institut
Montgròs, entre altres temes que els preocupen en el municipi, com són també els cicles
formatius.
La resposta del Departament és que fins el mes de gener no se’ls dirà res. Tot i que
tenen constància que Serveis Territorials en una reunió mantinguda amb el centre haurien dit
que a partir de 120 alumnes oferirien el batxillerat i ara en són moltes més. En aquesta reunió
del novembre fins i tot es va parlar del tipus de batxillerat que demanaven que era l’artístic. I
per què un batxillerat artístic doncs perquè només n’hi ha un a la comarca i està a Vilanova i
volen que els alumnes del municipi puguin optar dins del seu municipi a una oferta més
variada.
Continuaran treballant perquè al mes de gener la resposta del Departament sigui
favorable.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que la moció és conjunta i a iniciativa de l’AMPA del centre que ho van adreçar a
tots els grups.
Vol afegir, sobre les reunions, que es formalitzi una mesa, una comissió, un seguiment
que pugui treballar per acompanyar la demanda. Pensa que és un compromís que uneix a
tothom i agraeix que se’ls hagin acostat.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
saben que se ha estudiado la viabilidad de l’ampliación. Están de acuerdo con lo expuesto en
la moción y les apoyaran institucionalmente tal como piden y se merecen. Espera que la
petición no caiga en saco roto.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la moció ha estat conjunta. Se’ls va adreçar amb la demanda feta per l’AMPA.
Comparteixen la inquietud i volen donar solució al tema.
Havien estat compromesos en treballar també en el cicles formatius conjuntament amb la
regidoria d’Educació i així poder ampliar l’oferta dels cicles formatius en el municipi.
Demanarien al departament d’ensenyament de la Generalitat que tingui sensibilitat i mirin a
Sant Pere de Ribes.
Demana la informació i resultat de les negociacions que s’han fet i es vagin fent, tant
d’això com dels cicles formatius.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que la
moció ha estat conjunta i donen tot el suport al que s’ha dit aquí al tema del batxillerat i a tot el
tema de la formació post-obligatòria que el poble de Ribes necessita.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 des del seu
grup municipal s’afegeixen a les paraules dites i vol transmetre als pares presents que conten
amb el seu suport.
Des de la lluita històrica ha estat possible que ara tinguin el que s’ha aconseguit, i
pensen que segueix sent l’única via amb la que s’aconseguirà el que els pertoca. Considera
que el paper dels pares es fonamental per aconseguir-ho.
Pren la paraula l’Alcaldessa donant les gràcies a totes les formacions per anar
conjuntament a defensar necessitats del municipi.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

9.

Moció del Partit Popular sobre les inversions de la Generalitat a la comarca del
Garraf

El passat mes de novembre, el Govern de la Generalitat va presentar els pressupostos
per a I'any 2014, els quals contemplen les inversions previstes. Pel que a la comarca del
Garraf, es contemplen unes inversions totals poc més de 2 milions, el que suposa una inversió
mitjana de 14€ per habitant de la comarca.
Tenint en compte que l’esforç inversor global territorialitzat de la Generalitat és de
mitjana de 111€ per habitant, es posa de manifest, una vegada més, que la inversió que rep la
nostra comarca és molt inferior a la mitjana del conjunt de Catalunya.
Una vegada més, la nostra comarca es situa com a la segona que rep menys inversions
per habitant, només per davant de la Conca de Barberà que rep poc més d'1€ per habitant.
Segur que el que fet que la nostra sigui una comarca petita, té repercussió sobre el fet
que les inversions puguin ser inferiors a la d'altres comarques, però això no pot significar que
els escassos nivells d'inversió es compatibilitzin amb necessitats a nivell d'equipaments i
infrastructures viàries. En aquest moment a la nostra comarca hi ha necessitat d'equipaments
sanitaris, hospitalaris i educatius, especialment aquells que es troben en precari, i que no són
atesos en l'actual projecte de pressupostos.
Al llarg dels anys, i en unes quantes ocasions els plenaris de la nostre comarca han
manifestat el seu malestar pel tracte que rep la comarca del Garraf pel que fa a les inversions
de la Generalitat de Catalunya, atès que aquesta situació s'ha anat reiterant.
També aquests baixos nivells d'inversió tenen la seva repercussió en l'activitat
econòmica a la nostra ciutat i a la nostra comarca, donada la situació de precarietat per la que
també travessen les administracions locals, i que impedeixen dur a terme obra pública.
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l'adopció del següents:
ACORDS
Instar el Govern Municipal a:
PRIMER. Expressar el desacord d'aquesta Corporació amb el baix nivell de les
inversions programades en el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2014, que
s'afegeixen a altres reiterades baixes inversions d'exercicis anteriors.
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat, que tingui en consideració les diferents
necessitats que a nivell d'equipaments i infrastructures té Sant Pere de Ribes i el conjunt de la
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comarca del Garraf, per tal de programar-les en el temps i tenir-les en consideració en els
pressupostos de la Generalitat.
TERCER. Donar trasllat d'aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a
tols els Consellers del Govern així com als diferents Grups del Parlament de Catalunya.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que és
la segona vegada que es presenta una moció d’aquestes característiques per demanar a la
Generalitat que compleixi amb les seves obligacions.
Quieren manifestar el malestar por el maltrato de la comarca en tema de inversiones por
el déficit y carencias de los presupuestos del 2014 para San Pere de Ribes.
La comarca es casi la última en la recepción de inversiones por habitante. Esto supone
una precariedad que unido a la situación económica actual supone que tenga una repercusión
grave en la actividad económica.
Invita al consenso político de los grupos municipales, para que el Gobierno de la
Generalitat atienda las reivindicaciones del municipio.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció perquè entenen que hi ha falta d’inversió a la comarca.
Li causa sorpresa que vingui del PP, però és cert que hi ha unes demandes que no es
compleixen.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido i Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció.
La sorprèn que la presenti el PP perquè les retallades aplicades pel Partit Popular del
Govern Central afecten directament als municipis.
No entenen que s’entomi la mea culpa perquè les polítiques aplicades per la Generalitat
són les mateixes del PP en el Govern Central.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient que
estan a la cua de les inversions en el territori, i creu que a la comarca alguna cosa no es deu
estar fen bé perquè se’ls deix a la cua en les inversions.
El manifest llegit davant del Parlament el dia 4, “Aturem els pressupostos de misèria”,
41.640 persones desnonades, 44890 acomiades, 1.641200 aturades, un terç de la població en
situació de pobresa, 200.000 treballadors de la llar sense dret, més de 2000 persones migrades
en centres d’internament per estrangers i la llista és molt llarga per la societat catalana.
Sentiran parlar de ajust pressupostari, dèficit, deute, sanejament et....., des dels
moviments socials, plataformes, col·lectius, sindicats et......, diran prou a les retallades i
austeritat i al gran capital.
Ho diran als dirigents de la Generalitat que volen aprovar uns pressupostos d’injustícia i
retallades.
No són culpables de la crisi sinó víctimes, com ho és el Garraf. Cal que el poble
desobeeixi les polítiques d’austeritat del deute.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez responent al Sr. Giralt que s’ha retallat molt per
l’Estat, però també per la Generalitat.
Des del 96 al 2011 Catalunya ha estat l’autonomia més beneficiada en inversions en
còmput total, i repeteix que les inversions del Garraf han estat així molts anys, no ho han
repartit bé en les comarques de Catalunya. Els diners s’han de repartir equitativament.
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Respon la Sra. Abigail Garrido dient que en la moció quedarà més explícit, doncs en la
part expositiva fan l’anàlisi dels últims anys. Allà es veurà que no sempre ha estat el mateix.
S’ha passat de 109€ per habitant a 14€ per habitant.
Respon el Sr. Joan Garriga dient que aquesta comarca té un greuge comparativament
amb d’altres històricament. Sempre han estat per sota i no s’han beneficiat del que els
correspondria. Ara la cosa s’agreuja fins a límits insostenibles. Pensa que se’n pagaran les
conseqüències.
Comparteix les paraules dites aquí i li hagués agradat que les mocions haguessin estat
conjuntes. Votaran a favor de la moció.
Pren la paraula la Sra. Garrido dient, que és impossible la conjunció de les mocions
perquè la part expositiva és diferent substancialment respecte els actors i responsables
d’aquesta situació.
Respon el Sr. Garriga troba més concretada en el municipi la moció del PP que no pas
la del Partit Socialista que parla de la comarca.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que estan en contra de tot el que no siguin inversions al municipi.
En la part expositiva creuen que falten moltes coses i tot forma part del mateix global.
Estan a favor que es faci la reclamació, però com s’ha perdut el debat s’abstindrà de
votar.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dinou vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular, i l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

10. Moció del Partit Popular relativa a publicar el pressupost de sant Pere de Ribes a la
pàgina Web de l’Ajuntament
Amb l’actual grau d'evolució democràtica, s'ha generalitzat l’exigència d'una
transparència cada vegada més gran de l'actuació dels poders públics. El nostre país juntament
amb Xipre i Luxemburg i Malta era un dels quatre de la Unió Europea en els que encara no
existia una Llei de Transparència i accés a la informació pública . Això, va motivar l'actual
Govern de la nació a aprovar en el Consell de Ministres del passat 23 marc 2012
l’avantprojecte de la Llei de Transparència i posteriorment el 28 de novembre de 2013 va ser
aprovada de forma definitiva després de la ratificació pel Ple del Congrés les esmenes
incorporades durant la seva tramitació al Senat. L'exposició de motius diu : "La transparència,
l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de
tota acció política.
Només quan l'acció dels responsables públics es sotmet a escrutini i quan els ciutadans
poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics
o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar d'una societat critica, exigent i
participativa , permetent una millor fiscalització de l’activitat pública que contribueixi a la
necessària regeneració democràtica i que promogui l’eficiència i eficàcia de l'Estat i que
afavoreixi el creixement econòmic. La necessitat de transparència resulta encara més
imprescindible en l’època de crisi que estem vivint , i en la qual s'exigeix als ciutadans sacrificis,
que en molts casos afecten, ja no a la seva qualitat de vida, sinó a la seva pròpia
supervivència.
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Des del nostre grup municipal considerem que cal recuperar la confiança dels ciutadans
cap als seus administradors, perduda, per desgracia, fa temps al nostre país com a
conseqüència d'una absoluta falta de transparència en la gestió de les administracions
públiques, així com pels escàndols de corrupció esdevinguts . Aquests factors units a la falta
d'informació clara i completa, han propiciat un gran deteriorament de la imatge dels polítics
sent recollit aquest "sentir" en l’última enquesta del CIS com el segon problema només després
de la desocupació. La rapidesa amb que flueix avui dia la informació gràcies a les noves
tecnologies en comunicacions, pot permetre que si la informació no és completa i clara,
aquesta es pugui tergiversar i manipular. La confiança dels ciutadans en els polítics no només
s'aconsegueix informant àmpliament i amb detall de la destinació dels fons públics , sinó també
informant dels resultats obtinguts i dels projectes realitzats .
Per tot això, els ciutadans han de tenir accés directe i fàcil a la informació de que disposa
la Administració, sobre quants diners públics es gasta, per a què es gasta, quan i com es gasta,
amb qui es gasta o a qui beneficia directament o indirectament la despesa. Igualment és
absolutament necessari per poder conèixer amb exactitud si s’està complint amb l'aprovat i en
què s’està gastant els diners de tots els veïns de Sant Pere de Ribes, l'accés per part tant dels
grups municipals com de tots els ciutadans, de manera periòdica a l’evolució del Pressupost
Municipal al llarg del seu temps de vigència.
Per això des del PPC de Sant Pere de Ribes, considerant que hi ha prou recursos al
nostre Ajuntament per l’anteriorment exposat, i per millorar la transparència, creiem que seria
de gran utilitat per a la tasca dels Grups Municipals d'aquesta Corporació i per als ciutadans.
anar un pas més enllà i disposar tant del pressupost aprovat, de forma integra (excloent tot allò
que pugui vulnerar la llei de protecció de dades), així com de l’estat d'execució del Pressupost
Municipal amb freqüència trimestral, per conèixer les possibles desviacions que sorgeixin entre
el que s'ha fet i l'aprovat en el Pressupost inicial i tenir un millor coneixement de l’ús que s’està
fent dels recursos municipals .
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l'adopció del següents:
ACORDS
1 - Instar a l'Equip de Govern de Sant Pere de Ribes, a que allotgi en un lloc de fàcil
accés a la web de l'Ajuntament, el Pressupost complet, tant l’inicial de l’exercici corrent com el
tancat I'any anterior, incloent el de l’empresa municipal Garraf Promocions.
2 • Instar a l'Equip de Govern de Sant Pere de Ribes a presentar a tots els grups
municipals el estat d'execució del pressupost amb una freqüència trimestral i que aquest
document sigui publicat en un lloc de fàcil accés, en la pagina web de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
l’executiu ha dit que aposta per obrir la política municipal a la ciutadania amb instruments de
participació i es requereix d’espais on fer-la possible.
Creuen que la Web municipal és una eina que pot servir de referent pels ciutadans i
puguin tenir la informació i seguiment de les accions del Govern.
Saben que es treballa en l’elaboració del pressupost 2014 i s’anticipen i posen sobre la
taula la moció pel seu debat perquè es porti a terme la petició de la mateixa i s’habiliti l’espai en
la Web municipal per allotjar els pressupostos.
Creuen que suposarà un benefici per tothom.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que volen
donar resposta en aquesta demanda i estaran d’acord amb els acords de la moció.
Fa dues setmanes s’ha aprovat la Llei de Transparència i Accés a la Gestió Pública i Bon
Govern que obliga a fer aquestes accions:
•

Contractes
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•

Relació de convenis subscrits

•

Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació de l’import

•

Pressupostos

•

Comptes anuals

•

Retribucions percebudes pels alts càrrecs

•

Resolucions d’autorització reconeixement de compatibilitat que afecten als
empleat públics

•

Declaracions anuals de bens i activitats del representants públics

•

Informació estadística necessària per valorar el grau de compliment dels serveis
públics

Aquesta moció entra en l’esperit de la llei i estaran d’acord.
En el segon punt s’haurà de fer un procés d’adaptació.
En la part expositiva creu que no serien el millor exemple i no estarien d’acord amb
certes reflexions que es fan.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció.
És un instrument interessant de cara a la ciutadania i els agradaria tenir el compromís de
l’Equip de Govern a facilitar-los el cronograma i calendari de quan es podria tenir en marxa.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
votaran a favor perquè com Govern han de ser transparents.
Amb els calendaris no sap si es podrà complir doncs s’ha hagut de treure del calaix la
voluntat política de tirar endavant la Web.
La Web ningú sabia com estava. Vostès diuen que ho van deixar tot perfecte i a punt
d’inauguració.
Sra. Abigail tot és mentida perquè s’han trobat les voluntats en el calaix i respecte la
Web feia mesos que estava al prestatge.
Ara treballen per recuperar tot això i donaran suport a la moció.
El tercer paràgraf el sobte, benvinguda la iniciativa, però no pel Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que el contingut de la moció li sembla més un prec.
Celebra que s’hagi trobat el tema de la Web i més endavant ja es veurà si aquesta eina
permet el que es vol fer.
El Govern està fent un primer pas de presentar l’estat de pressupost en un procés de
participació i per tant entenen que no es quedarà a mitges i es farà fins el final.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez contestant al Sr. Garriga dient-li que no sap de que
s’estranya de que els polítics siguin crítics amb el propi partit. Suposa que és el que vol tothom.
Las ideas políticas de cada uno hay que respetarlas porque si él es crítico con su partido
y con la corrupción que pueda haber, lo seguirá siendo hasta el final, con el partido que sea.
Pren la paraula la Sra. Garrido dient, que deixi de dir mentides i de acusar-los de com
s’han trobat els calaixos. Ja saben que tenen la culpa de tot.
Però ara que està al Govern, que treballi i no digui que el que ha trobat l’impedeix tirar
endavant. Deixin de dir mentides i treballin.
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Quan vostès acabin el mandat tindran calaixos perquè és el normal hi haurà feina que no
estarà acabada i s’haurà de continuar.
El Sr. Garriga es dirigeix als companys del Partit Popular i planteja que si es presenta
una moció i es posen a debat temes com la corrupció això provoca comentaris, però per part
seva no ha adjudicat als representats de Ribes res en absolut.
El Sr. Rodríguez aclareix que en la moció es denuncia la corrupció.
El Sr. Garriga dirigint-se a la Sra. Garrido li diu que les mans les posarà on vulgui. No se
l’acusi de gandul ni que té les mans a la butxaca.
S’ha donat ha entendre que el treball de la Web era un treball ja fet, i això no és així. La
Web era un projecte adormit que costarà tirar-ho endavant.
Demana que la Sra. Garrido no els doni lliçons, i no els marqui els tempus perquè el
temps el marcaran ells. Vostè Sra. Garrido no és l’Alcaldessa ni porta el plenari. Ja se’ls dirà
com s’ha fet quan hi hagi eleccions i com deixen els calaixos.
Respecte la Web hi ha molt treball per fer encara.
Pren la paraula la Sra. Garrido dient, que compleixin el que s’ha de complir. Si hi ha un
ROM, que es compleixi, i si es vol canviar que es canviï entre totes les forces polítiques.
Demanarà la Govern que passi els calendaris perquè és la seva feina i la del Govern
complir-la. Considera que demagògicament no es pot dir que deixi de fer i de dir. Ja sap que
els socialistes no agraden al Sr. Garriga, però això és el seu problema i no es pot dir que ells
tenen la culpa de tot.
Ara a qui toca fer de Govern, que ho facin. Cadascú el seu paper, i cada regidor la seva
feina. Sempre ho demanaran, que treballin i compleixin amb les promeses que han fet.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno regidora de Noves Tecnologies
dient, que no dóna la culpa ni en aquest ni a l’anterior regidor, sinó als tècnics que informàtica
és un calaix de sastre literalment en telefonia i amb una sèrie de projectes que es portaven
durant molt temps, que es van aturar i ha estat interminable.
Considera que la política i forma de treballar s’ha de canviar. Aclareix que la pàgina Web
no estava ni acabada ni en funcionament, doncs l’empresa encarregada de fer-la no va acabar
la seva feina i no va finalitzar la pàgina, tot i que va cobrar 133.000€ per aquesta.
Ningú diu el per què aquesta empresa va decidir no continuar el projecte, ni acabar-lo, ni
hagin renunciat per un problema en el departament.
Pensen que s’han pagat uns diners per una feina no finalitzada i consideren que
s’haurien de demanar responsabilitats o una indemnització a l’empresa per no acabar una feina
que ja han cobrat. Explica que des del propi departament se’ls diu que no val la pena tirar
endavant la suposada denuncia que s’ha arribat a plantejar.
No entenen qui prenia les decisions en aquest departament i com una cosa tan bàsica
com una pàgina Web encara està així. Posteriorment es va contractar un autònom perquè
adaptés la informació de l’empresa que va fer la Web, al nostre programa de l’Ajuntament, i així
tirar endavant aquest projecte.
Hi ha una mancança important de contingut i estan intentant que sigui el més àmplia
possible perquè reflecteixi la realitat interna de l’Ajuntament.
A més la Web només funcionarà en continguts, no pas en seu electrònica perquè això no
està contemplat. La trauran quan sigui possible, però no amb totes les prestacions que es van
acordar amb aquesta empresa.
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Aquesta és la informació que els han donat els tècnics de l’Ajuntament i han de creure
que és la real.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que agraeix les explicacions, però creu important que hi ha dos elements a
recordar.
Primer considera greu el dir que la culpa de tot és dels tècnics perquè segurament hi ha
hagut una direcció política. Considera greu el que s’ha exposat. Demana que en la propera
Comissió informativa ja en parlaran i si el Govern té coneixement de coses mal fetes que les
denunciï perquè considera que s’ha d’actuar en conseqüència i es busqui la responsabilitat on
estigui.
Pren la paraula la Sra. Garrido dient, que algunes qüestions comentades no són certes,
però si no es té més informació.
L’anterior regidor s’ha ofert a tenir una reunió i explicar tota la situació de coses que no
s’acaba d’entendre i de quin ha estat el procés. Tots el membres de l’Equip de Govern anterior
estan en disposició d’asseure’s per parlar de qualsevol cosa i fer el traspàs.
Agrairia que en el moment que hi hagi un calendari se li faciliti.
Respon la Sra. Lucas agraint la col·laboració prestada i li agradaria quedar amb
l’anterior regidor de Recursos Humans perquè creu que això ha de tenir una justificació del per
què s’ha arribat en aquesta situació, d’haver pagat i no tenir la pàgina Web.
Explica l’Alcaldessa que el cert és que s’han pagat 133.000€ i la Web no està acabada.
L’Alcaldessa diu que tenen tota la informació i demana a la Sra. Garrido que no li faci dir coses
que en aquest moment no toca.
Era un acord que no estava justificat i era millor deixar-lo sobre la taula abans que
denunciar a l’empresa.
La Sra. Garrido diu que no es pot deixar així perquè això insinua coses que no són.
S’ofereixen per una reunió.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

11. Moció del grup municipal socialista sobre la pobresa
L'actual context econòmic, polític i social esta abocant a moltes persones i famílies a
situacions d'empobriment i de risc d’exclusió social. És preocupant el creixement de les
situacions de risc de pobresa i de privació material severa en la que es troben moltes famílies
catalanes. Com també és preocupant la manca de propostes i polítiques suficients per part dels
Governs de CiU i del PP per a afrontar aquesta situació, que per altra banda, s'ha vist
agreujada per la davallada de la protecció pel que fa a la desocupació i la reforma de la Renda
Mínima d’inserció.
1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. El Síndic de Greuges ha alertat que 50.000
Infants a Catalunya pateixen malnutrició infantil. 203.354 persones registrades al SOC no
cobren cap prestació ni subsidi per desocupació, 245.000 llars catalanes tenen tots els seus
membres a l’atur i els working poor, treballadors en situació de pobresa malgrat tenir un salari,
ja arriben al 14% a Catalunya.
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Ara més que mai, cal garantir les inversions socials necessàries per a fer possible la
igualtat d'oportunitats. Cal que garantim uns mínims vitals de dignitat a tots els catalans i
catalanes i per això cal que totes les forces polítiques i administracions treballem conjuntament.
Hom considera que cal apostar per programes socials i afrontar els problemes reals del
país davant aquesta situació d’emergència i no abordar-lo des de les fàcils retallades ja que
això comportarà un augment de l’empobriment de la ciutadania i un increment de la desigualtat
social. Per altra banda, estaríem davant generant una clara devaluació de la política social,
reduint-Ia només a funcions assistencials.
Així mateix cal considerar que projecte de reforma de l’administració local del govern del
PP, posa en risc les polítiques socials que s'estan fent des dels ajuntaments, al deixar-Ios
sense competències. En el mateix sentit, la proposta de la llei catalana que presenta el Govern
de la Generalitat és ambigua i no assegura que els serveis socials es puguin prestar amb
suficients garanties per la ciutadania.
Ara més que mai, cal implementar amb coherència polítiques públiques efectives i reals
que tinguin com a objectiu reduir l’augment de les desigualtats socials, activar una política fiscal
més redistributiva i progressiva, lluitar contra el frau fiscal i promoure un sector financer més
transparent via el compliment de la responsabilitat social amb accés al crèdit a la ciutadania, i
especialment tenir una millor coordinació amb les organitzacions i entitats que treballen en
l’àmbit de la cohesió social per a millorar els programes i polítiques per a l'eradicació de la
pobresa i exclusió social.
Per tot això el Grup Municipal del PSC proposa adoptar els següents ACORDS:
1. Demanar al Govern de la Generalitat que situï l’eradicació de la pobresa i la lluita
contra l’exclusió social com a prioritat política.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que treballi per la garantia d'uns ingressos bàsics
per a les famílies en situació de pobresa, a partir d'una reforma de la Renda Mínima d’inserció
que s'adapti a les noves realitats socials, o bé de l’impuls de la Renda Garantida de Ciutadania.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que asseguri la cobertura de les necessitats
bàsiques de la ciutadania: cobrir les necessitats alimentaries, especialment dels infants,
augmentant les partides de beques menjador, i eliminar la pobresa energètica a les llars
estudiant les accions que siguin necessàries.
4. Demanar al Govern de la Generalitat que actuï per resoldre el sobreendeutament de
les famílies en habitatge, Inclosa la dació en pagament, fomenti el lloguer social,
particularment.
5. Instar al Govern de la Generalitat que qüestioni el projecte de llei del PP de reforma de
l’administració local.
6. Donar trasllat al Parlament de Catalunya, a la FMC i AMC i a les entitats de la Taula
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les integrants a la campanya de Pobresa
Zero.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que creuen que hi ha moltes situacions extremes.
Creuen que les polítiques i propostes dels governs de l’Estat i de la Generalitat respecte
la realitat d’empobriment i risc d’exclusió no s’està afrontant.
La davallada de l’ocupació i reforma de la renda mínima d’inserció no ajuda i les dades
diuen que un de cada cinc catalans viuen en risc de pobresa.
El Síndic ha alertat que 50.000 infants pateixen de malnutrició infantil. 203.354 persones
no cobren cap prestació ni subsidi per desocupació i 245.000 llars catalanes tenen totes els
membres a l’atur.
El 14% de treballadors tot i malgrat tenir un salari no arriben a cobrir les despeses
mínimes de subsistència. Tot això mina la dignitat de les persones i el municipi de Sant Pere de
Ribes no és pas aliè a tot això.
Aquesta és la raó dels acord que han plantejat en la part expositiva.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que donaran suport a la moció.
En el Consell Comarcal es va parlar d’incorporar el tema de pobresa energètica.
Els ajuntaments tindran el paper d’informació a les famílies dels protocols de pobresa
energètica i les que sol·licitin la rebaixa del preu de la energia elèctrica voldrien que es facin
arribar a la Generalitat i al Parlament així com el protocol.
Pensa que tot està relacionat amb les retallades i això amb l’empobriment de la societat.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
bueno gracias Alcaldesa primero decir que compartimos todas las razones que se han
expuesto sobre la moción. Tenemos también que decir que si bien estamos de acuerdo con
casi toda la parte resolutiva de la moción eh, en la parte expositiva tenemos alguna objeción
que hacer, tenemos alguna objeción que hacer y la explicaré ahora. Como se dice en principio
de la moción el actual contexto económico político y social está llevando a muchas personas y
familias a situaciones de empobrecimiento. Sobre esto hay que recordar que la pobreza no se
ha instalado en los últimos meses entre nosotros, sino que lleva años entre nosotros y así lo
pone de manifiesto los datos de diversas organizaciones durante los últimos cinco años como
mínimo. También hay que recordar que las medidas que se adoptaron entonces para evitarla,
corregirla, paliarla fueron podíamos decir insuficientes, hubieron pero fueron insuficientes.
Eh, querría remarcar también, que en el hay un párrafo en el que se dice que es
preocupante la falta de propuestas y políticas por parte de los gobiernos de Convergència i
Unió y el Partit Popular para afrontar esta situación, esto no es totalmente cierto. Les diré que
por parte del gobierno del PP aunque aun quedan medidas y esfuerzos que realizar acaba de
aprobar en el Consejo de Ministros el día trece de diciembre el Plan de inclusión social de
2013-2016 que se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas y surge como instrumento
integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Les diré que este plan cuenta con más de 135.000 millones de euros para luchar contra
la pobreza y la exclusión social en los próximos cuatro años. Se dedicaran más de noventa y
tres millones al día para ayudar a las familias que peor lo están pasando. Además se incorpora
por primera vez en la historia de estas políticas un fondo extraordinario de diecisiete millones
de euros íntegramente para combatir la pobreza infantil que se convierte en el eje principal de
este plan. El plan contiene doscientas cuarenta medidas y se articula en torno a tres ejes, el
empleo la garantía de ingresos mínimos y el acceso a unos servicios mínimos de actualidad, en
resumen y para no tener que detallar mucho más no voy a leer todo el consejo de ministros, ni
mucho menos o se puede consultar en la página de la Moncloa al que le interese. Y que bueno
simplemente les diré que el objetivo del plan es dar respuesta a las necesidades sociales, se
va a intentar eh, mejorando la eficacia de nuestro sistema si puede ser. Por lo tanto le pediría al
Partit Socialista que retirara de la parte expositiva si pudiera ser para conseguir nuestra,
nuestro voto afirmativo donde dice es preocupante la falta de propuestas y políticas por parte
de los gobiernos de CIU y PP como puede comprobar, propuesta y política se está haciendo
sobre este asunto visto el Consejo de Ministros del día trece de diciembre de 2013. Y ya les
diré también para que más que y en lo referente a la parte expositiva eh, tenemos nuestros
reparos como ya he dicho, pero con la parte resolutiva estamos de acuerdo sobre todo en los
puntos uno, dos, tres, y cuatro, los puntos hasta el cuarto estamos totalmente de acuerdo, el
punto cinco dice instar al Govern de la Generalitat a que cuestione la ley del PP de Reforma de
la administración local bueno, como si el Gobierno de la Generalitat no cuestionara los
proyectos del Gobierno Central. Pero el Gobierno del de la Generalitat se cuestiona todo lo que
hace el Partido Popular no nos viene de nuevo, de todas maneras si solamente es cuestionarlo
no vamos a decir nada más sobre este aspecto. Bueno en definitiva queremos invitar al resto
de los grupos a aparcar el rifi rafe interesado y partidista ya que pensamos que esto debe estar
fuera del debate partidista sobretodo y debe quedar fuera de ese drama social que requiere
unir fuerzas y aunar esfuerzos, por lo tanto si el PSC tiene bien a cambiar este párrafo nuestro
nos adherimos a su moción.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el
seu grup donarà suport a la moció.
Creu que el Partit Socialista fa molts judicis de valor, que no comparteixen, en la part
expositiva.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor de Serveis Socials dient que
Unitat Municipal 9 donarà suport a la moció.
Pensen que el debat no ha de ser qui té la culpa de que els ajuts no arribin, sinó de qui
és culpa la pobresa. Volen destacar que les situacions al final són les conseqüències d’un
sistema concret que és un rau el problema. Governi qui governi la pobresa existeix, i potser
s’hauria de pensar que cal canviar, del sistema que permet que existeixi l’exclusió social.
Per canviar les coses creuen que cal repensar tot el model i que el sistema no funciona.
Al final és la ciutadania qui pateix i s’adreça a l’entitat que té més propera. Des del
Govern assumeixen el compromís de amb més o menys finançament que vingui assumiran la
responsabilitat que els pertoca perquè consideren que s’han de donar resposta en aquestes
situacions perquè és responsabilitat de l’Ens local com l’Ajuntament.
L’aprovació del Consell Social Municipal és una idea per com generar i intentar
transformar la realitat.
Respon la Sra. Abigail Garrido al Sr. Giralt sobre el fer partidisme, ells ho diuen
ideologia. Si es representen diferents partits polítics és perquè es representen diferents
ideologies.
Li agradaria, dirigint-se al Sr. Giralt, que com estan d’acord amb la part resolutiva es
pogués sumar en aquesta moció.
Està d’acord amb l’exposició del Sr. Tomàs Carandell que la pobresa forma part del
sistema i que és injust i s’ha de procurar canviar sobretot des de les esquerres. Pensa que
quan governen les esquerres és diferent que quan ho fan les dretes i es veu en les tendències
de les polítiques econòmiques.
Per això en el punt 5 es demana que es qüestioni el projecte de Llei de la Reforma de
l’Administració Local. No tenen totes les competències, però si totes les incumbències.
Ells han de poder donar resposta als ciutadans, per tant demana que les competències
se’ls cedeixin amb els recursos corresponents.
Reclamen que la Llei de Reforma d’Administració Local es revisi i retiri.
Segueix el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que respecte
el que diu la moció “Com també és preocupant la manca de propostes i polítiques suficients per
part dels Governs de CiU i del PP”, demana a la Sra. Garrido si es podria deixar meitat i meitat,
i es podria posar, perquè hi ha una proposta i política feta.
Respon la Sra. Garrido que es podria afegir “Com també és preocupant la manca de
propostes i polítiques suficients per part dels Governs de CiU i del PP”
Al Sr. Rodríguez li sembla bé la proposta.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell dient, que no tenen voluntat d’entrar en les
comes, però li sembla interessant la reflexió sobre la ideologia.
El seu grup plantegen que cal transformar la societat des de l’arrel. Pensen que cal
reclamar més sobirania i ha de venir acompanyada d’una transformació social profunda.
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És cert que no és el mateix quan governa la dreta que quan governa l’esquerra, però va
ser la ministre Carme Chacon d’habitatge qui va fer la llei dels desnonaments, i desprès es
recullen les conseqüències.
Al final que el seu partit defensi la dació en pagament i que es parin els desnonaments,
no és conseqüència d’una reflexió ideològica del seu partit, sinó de la pressió popular al carrer i
del moviment en defensa dels drets que s’han produït fora del debat parlamentari i ideològic.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el seu grup donaran suport a la moció.
El contingut l’entenen ideològic i la pobresa no bé del cel, segurament bé perquè es
prenen les decisions equivocades i només mirant els interessos d’uns quants.
Si es fan transaccions ideològiques s’abstindran.
Respon la Sra. Garrido dient, que en moltes transaccions fetes s’han d’entomar el mea
culpa, efectivament. Tan de bo ho fes tothom. És de savis rectificar i posar-hi remei i s’ha de fer
per convenciment, o perquè ho demanen els ciutadans, o per ideologia.
Intenten sumar i no ho entenen com una transacció, poden acceptar aquesta situació i si
poden estar més units en la demanda millor que millor.
Aclareix la Sra. Abigail Garrido que la proposta quedaria incloent en el primer paràgraf la
paraula “suficients”.
El Sr. Giralt vol aclarir que la part expositiva no és el que voten. Voten els acords.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dinou vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular, i l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

12. Moció del grup municipal socialista sobre la llei de la dependència
En aquest punt de la sessió s’absenten de la sala el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi,
regidor d’Unitat Municipal 9, el Sr. Josep Rius i Roig regidor de Convergència i Unió, i el
Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular.
L'ICASS, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes d'agost i
de forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals d'Atenció (PIA) de prestació
econòmica vinculada al servei (PEVS) d'atenció residencial i ha anunciat la flexibilització de les
ràtio de personal a les residències de gent gran. La PEVS és una prestació que preveu la Llei
39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència (LAPAO) que consisteix en donar una quantitat econòmica a les persones en
situació de dependència que no han pogut accedir a una plaça a un centre públic degut al
col·lapse existent, per tal que puguin accedir als serveis d'un centre privat amb cofinançament
públic.
Negar l’accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les persones amb
menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta dependència no
puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el seu estat. A més, com
que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera de serveis, aquesta suspensió
discrecional suposa que les persones professionals hagin d'incomplir-Io en la seva activitat
diària, negant una PEVS quan és l'acció més indicada a seguir. D'altra banda, la flexibilització
de les ràtio pot suposar una disminució global del personal, fet que implica una pèrdua en la
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Cada cop és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model a
què estan portant les polítiques de CiU i PP. Les agendes d’ambdós partits es sincronitzen a la
perfecció quan parlem de la Dependència. Mentre la Generalitat retalla l’accés a uns serveis
previstos a la Llei de forma discrecional i al marge de la llei, el govern del PP anuncia als
pressupostos generals de l'Estat pel 2014 una retallada d'un 46,7% de recursos per a la seva
aplicació, un fet que confirma i quantifica les mesures que va anunciar el Govern en el Pla de
Nacional de Reformes del passat mes d'abril, proposat a Brussel·les com a lluita contra el
dèficit, on s'anunciava l'ampliació del copagament, la revisió de la quantia dels ajuts econòmics
que reben els beneficiaris i l’endarreriment de l’entrada de nous usuaris al sistema. Però que el
Govern de l'Estat estigui contrareformant la llei i fent molt difícil l'aplicació de la LAPAD no ha
de ser excusa perquè la Generalitat desmantelli el sistema d'autonomia personal i dependència
i no presenti cap pla alternatiu o el model català de promoció de l’autonomia personal que van
anunciar ja fa 3 anys. La dada més recent són les 3.400 persones que ha perdut la protecció de
la llei en els darrers tres mesos.
Per tot això el Grup Municipal del PSC proposa adoptar els següents ACORDS:
1. Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb
dependència i de promoció de l’autonomia personal que atorgui la seguretat en l’exercici dels
drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte, presentar amb caràcter d’urgència una
proposta de sostenibilitat del sistema i traslladar-Io al Parlament de Catalunya per a fer un
debat monogràfic.
2. Denunciar l'actuació del Govern de l’Estat pel que fa a les modificacions legals de la
LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones així com i la disminució de recursos que
es destinen al seu compliment.
3. Instar al Govern de la Generalitat a garantir el compliment efectiu de la normativa
vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals de prestacions i
serveis, com ha estat la denegació d'accés a la prestació econòmica vinculada a servei de
residència.
4. Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que s'han fet de
manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-Ies als pressupostos del 2014, com és el
Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d'ajuts que enguany s'han publicat
5. Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les persones amb
discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitar les conformitats i els pagaments.
6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d’urgència un pla de
pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la prestació de serveis
d'atenció a la dependència.
7. Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells comarcals que
actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles persones en
situació de dependència de graus exclosos per la llei Estatal i dels quals la Generalitat tampoc
se'n fa càrrec.
8. Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones en
situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a la dependència i l'afectació de les seves mancances en els drets de les
persones amb dependència en general.
9. Adjuntar a aquesta moció les dades especifiques de com esta afectant aquesta
situació a les persones de Sant Pere de Ribes.
10.Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació
econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat l’atorgament
d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una plaça residencial.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que en el paràgraf 6 faltava la dependència.
Explica que l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ha suspès des del mes
d’agost i de forma indefinida la realització de nous programes individuals d’atenció i la prestació
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econòmica que va vinculada. Consisteix en donar una aportació econòmica per aquelles
persones en situació de dependència que no poden accedir a una residència pública, pel
col·lapse actual i que ho puguin fer per una privada amb finançament públic. Això està aturat i
3400 persones han perdut la protecció en els darrers 3 mesos.
Demana el suport dels grups del Consistori.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa, i l’abstenció del Partit Popular.

13. Moció del grup municipal socialista sobre els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya al Garraf
Els passats 20 i 21 de novembre, el Parlament de Catalunya va iniciar el debat dels
Pressuposts de la Generalitat per al 2014, uns pressupostos que situen a la comarca del Garraf
en el darrer lloc d'inversió per habitant de tot Catalunya.
Val a recordar que aquests són uns pressupostos molt esperats, tenint en compte que
I'any 2013 la Generalitat va prorrogar els del 2012. Per altra banda, hom vol deixar constància
que aquests pressupostos il·lustren clarament les prioritats del Govern de la Generalitat i el
model social i econòmic que plantegen per a Catalunya. Tot i que el govern afirma que es
tracta d'uns pressupostos socials, les dades apunten que son una continuació de les polítiques
de CiU a Catalunya amb afectacions directes a les persones. Per altra banda, es considera que
els pressupostos presentats ens fan retrocedir 10 anys enrere pel que fa a la despesa per
càpita i que representen una retallada en 2.000 milions d'euros respecte al 2012.
Pel que fa a les inversions, a la comarca del Garraf han disminuït en gairebé 2 milions
d'euros respecte al 2012 i en més de 3 milions si ha comparem amb les inversions destinades a
la comarca al 2010. Per als socialistes aquesta és una doble discriminació per al territori ja que
s'ha passat d'una inversió al 2010 de 109€ per habitant a una inversió al 2014 de 14€ per
habitant!. A més, si es té en compte que la població del Garraf correspon al 1,9% del total de
Catalunya la inversió només és del 0,2%. D'aquesta manera, el Garraf se situa com la segona
comarca amb menys inversió de tot Catalunya.
Per als socialistes aquests pressupostos posen de relleu que el Garraf fa passos enrere
ja que hi ha projectes que han quedat aturats i/o qüestionats . En aquest sentit es vol deixar
constància de l’absència en el pressupost de partides per a l’execució del projecte del nou
Hospital Comarcal de Vilanova, per les inversions necessàries per al Pla Sociosanitari del
Garraf, per a la inversió per a la millora del servei de pediatria al municipi de Vilanova i la Geltrú
que s'ha vist retallat i que ara mateix suposa que cada pediatra tingui un 35% més de nens que
fa 6 mesos, pel manteniment del Serveis de dependència i la complementació de les places
compromeses a les residències i serveis sanitaris del Garra!.
Així mateix en el cas de Sant Pere de Ribes, es vol deixar constància de l’absència de
partides pressupostaries per la redacció i construcció de I'IES Xaloc de Les Roquetes, la
construcció del nou CAP de Ribes i la redacció i construcció del CAP de Les Roquetes, entra
d'altres.
Pel que fa a Cubelles, hom deixa constància de la delicada situació en la que es troba el
municipi en matèria d'educació i s'evidencia que en aquests pressupostos hi manca la previsió
per a l’ampliació de l’escola Mar i Cel, que enguany ha implantat la segona Iínia ubicant els
alumnes en les aules complementaries.
Tampoc es preveu en el pressupost de la Generalitat de Catalunya cap inversió per el
nou Institut Les Vinyes. Pel municipi d'Olivella no hi consta donar resposta a la demanda
històrica del municipi amb El CEIP El Morcell.
En el cas de Sitges, la inversió feta per a la construcció de la nova Escala Agnès és
insuficient!. Tampoc hi ha cap referència a la inversió per a poder adaptar l’edifici de Can Milà
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com a punt d'encontre per als visitants que visiten Sitges per carretera, ni per l’edifici històric
que hi ha al carrer Parellades.
En relació a Canyelles, es vol deixar constància que no hi ha referències en el
pressupost 2014 sobre l’institut Pla del Bosc a Canyelles i sobre la disponibilitat econòmica per
abordar el projecte de la zona Esportiva.
Es conclou, doncs, que en la proposta del pressupost 2014 de la Generalitat de
Catalunya per la comarca del Garraf s'invertiran al Garraf només 14 euros per habitant. També
es conclou que són uns pressupostos insuficients i que mostren el maltracta per les necessitats
actuals de la comarca del Garraf, posant en situació de risc eixos clau de la vertebració social
de Catalunya a través de serveis públics de qualitat: salut, ensenyament i serveis socials.
Per tot això el Grup Municipal del PSC proposa adoptar els següents ACORDS:
1. Manifestar el nostre rebuig al govern de la Generalitat de Catalunya per la proposta de
pressupostos de I'any 2014 al Garraf.
2. Manifestar i deixar constància que els projectes i inversions esmentades anteriorment
son inversions necessàries pel futur del territori
3. Demanar als Diputats/des del Garraf que donin suport a les esmenes de diferents
Grups parlamentaris que suposin millores en els equipaments i funcionament dels serveis
públics essencials del Garraf i molt especialment en matèria de salut, dependències i educació
4. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups
Parlamentaris.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que vol aclarir la pèrdua d’aquesta inversió de 109€ per habitant a una inversió en el
2014 de 14€ per habitant.
Aquesta situació agreuja molt la situació del Garraf quedant en darrer lloc en el ranquing
d’inversió en comarques.
Demana el suport i unanimitat per a poder portar aquesta moció amb la màxima força
possible.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran el suport a la moció, però vol deixar constància que es presenta una llista
d’equipaments de cada municipi del Garraf de la qual no en faran valor.
En estar absents de la sala en el moment de la votació el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi,
regidor d’Unitat Municipal 9, el Sr. Josep Rius i Roig regidor de Convergència i Unió, i el Sr.
Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular la votació resta com segueix.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels disset membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

14. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-PM per reclamar al Departament
d’Ensenyament accions polítiques i recursos econòmics i humans pel foment d’una
escola inclusiva
Atès que el sistema educatiu català ha d'atendre de manera general tot l’alumnat en edat
escolar, en funció de les seves diversitats i necessitats per mitjà de l’escola ordinària i, si
escau, amb escoles d'educació especial. El sistema educatiu ha d'aconseguir una escola
plenament inclusiva que, per actitud i formació dels seus membres, aculli la diversitat, les
particularitats o l'excepcionalitat de l'alumnat.
Atès que malgrat tenir una legislació adequada i uns marcs teòrico conceptuals avançats
entorn a les "necessitats educatives especials', assistim a un retrocés important en el model
d'escola inclusiva, motivat, entre d'altres qüestions, per les reduccions de pressupost i de
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plantilla de personal docent i de suport. En concret, de la reducció d'hores de les USEE Unitats de Suport a l'Educació Especial- i de la disminució de les hores de personal de suport
(vetlladors i vetlladores), fets que condicionen la tria escolar de les famílies i els dictàmens
d'escolarització dels EAPS.
Atès que també es posa de manifest la manca d'una avaluació consistent i objectiva en
la tasca de suport dels centres d'educació especial als centres ordinaris per l'escolarització
inclusiva de l’alumnat amb discapacitat.
Atès que es desconeix la voluntat del Departament d'Ensenyament de desenvolupar el
Pla d'acció 2008-2015 "Aprendre junts per viure junts' i quines són les línies oficials entorn
l'atenció a la diversitat i que es detecta la manca de visualització i lideratge d'aquestes
polítiques par part del Departament d'Ensenyament.
Atès que des del Grup Municipal d'ICV-EUiA-EPM apostem per una escola que tingui les
condicions, els recursos i els i les professionals per a tot l’alumnat de la nostra comunitat. Una
escola on els i les professionals tinguin la formació adient per atendre la diversitat d'alumnat,
per tal que la diferencia es visqui realment com una millora en l'educació de tothom i
contribueixi a l'enriquiment dels aprenentatges i llicències socials. Una escola amb els recursos
i condicions físiques i materials adaptats al seu alumnat i no a l'inrevés i una xarxa de serveis
externs i especialitzats que doni suport i orienti l’escola.
Ateses les queixes manifestades fins i tot a través del Síndic de Greuges sobre la
retallada en els recursos de l’escola inclusiva i vistes les necessitats i els esforços de la
ciutadania i entitats en els darrers anys per aconseguir una escola digna inclusiva,
Proposem els següents acords:
ACOROS
1. Demanar al Departament d'Ensenyament la presentació pública de les seves línies
estratègiques sobre el Model d'Escola Inclusiva i la publicació de les dades globals i per
població sobre l'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives especials en escoles
ordinàries que inclogui l'evolució de l'escolarització d'aquests alumnes, el seu perfil, el tipus de
suport que reben (USEE, vetllador... ) i la intensitat del mateix (ràtio, hores de dedicació... ), la
ràtio d'atenció dels EAP a nivell territorial i el nivell de coordinació entre CDIAP i EAP per tal
que als infants amb necessitats educatives especials puguin incorporar-se a P3 a l’escola
ordinària.
2. Exigir al Departament d'Ensenyament el compliment dels objectius i les estratègies del
“Pla d'Acció Aprendre Junts per Viure Junts 2008-2015', que té com a objectiu l'escolarització
d'alumnat amb discapacitat en centres ordinaris, en el que es compta amb els centres
d'educació especial com a proveïdors de recursos i serveis de suport a l'escolarització dels
alumnes amb necessitats educatives especials.
3. Crear una Taula per l’Escola inclusiva, de seguiment i avaluació del model a nivell
nacional, amb participació, com a mínim del Departament d’Ensenyament (planificació,
inspecció i ordenació acadèmica) famílies (FAPAC i Plataforma Escola Inclusiva),
professionals, experts , universitats públiques catalanes, sindicats i titulars de centres
4. Consolidar una Taula per l'EscoIa inclusiva a nivell comarcal per tal de analitzar la
situació, detectar necessitats i redactar el Mapa de l'Escola Inclusiva de la població amb la
participació del Departament d'Ensenyament, Consell Comarcal, Ajuntaments i els centres
educatius ordinaris i d'educació especial, les famílies i els professionals que atenen els
alumnes amb necessitats especials
5. Constituir un grup de treball integrat per la Generalitat de Catalunya, els professionals
de l'educació, el sector de persones amb discapacitat i les seves famílies amb l’objectiu de
formular propostes per la millora de la formació de les persones amb necessitats educatives
especials en l’etapa post-escolar i pre-laboral i garantir una oferta suficient.
6. Exigir al Departament
necessaris per a l’escola Inclusiva
ordinària, principalment vetlladors
de les USEE d'acord amb l’estudi

d'Ensenyament el manteniment dels recursos i serveis
amb l’assignació del personal de suport necessari a l’escola
I vetlladores i tècnics d'integració, completar la Implantació
de les necessitats del territori, garantir les hores d'atenció i
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avaluar-ne el seu funcionament i finalitzar la reconversió definitiva dels centres d'educació
especial en centres de referència per a les escoles ordinàries.
7. Vetllar pel manteniment de l’accés d’infants amb discapacitats a les escoles bressol,
així com als diversos serveis escolars (menjador, activitats complementàries i extra-escolars)
8. Demanar a la secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya la millora en la
formació al professorat per dotar-lo de noves eines didàctiques per abordar la creixent diversitat
a les aules i perquè l’alumnat rebi l'atenció individualitzada i especialitzada que necessita i
garantir mòduls especialitzats durant l’any 2014
9. Demanar al Departament d'Ensenyament l'adequació de la normativa catalana per tal
d'autoritzar l’accés als PQPls a persones amb necessitats educatives especials graduades en
ESO per mitjà d'una reserva de places. Dissenyar itineraris educatius en entorns ordinaris per
els alumnes amb necessitats educatives especials que hagin finalitzat l’ensenyament obligatori
i incrementar el nombre de places públiques i/o concertades de formació post ESO per tal que
tots els nois/es amb discapacitat Intel·lectual i del desenvolupament puguin tenir formació
adequada a les seves necessitats fins als 21 anys com a mínim
10 Exigir al Departament d'Ensenyament la destinació dels recursos suficients que
permetin garantir l’accés a la modalitat educativa bilingüe a l’escola, d'acord amb l’article 5 de
la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana així com una oferta equilibrada
arreu del territori. Així com garantir en les etapes post-obligatòries i universitàries el servei
d’intèrprets universal i gratuït.
11 Traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la Secretaria d'Universitats, als Grup parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes FMC i ACM, al Consell Comarcal del Garraf i Consell Escolar
Municipal.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que el document és un conjunt de propostes arrel del territori català a vista
de les retallades hagudes en matèria d’educació.
La moció busca el reconeixement de la feina feta així com establir taules de participació i
control del compromís de dur a terme la feina feta.
També consideren important el projecte per aquest municipi i creuen que s’han de
posicionar perquè s’han retallat els recursos a les escoles i s’han de posicionar a cadascun
dels elements que això implica.
En aquest punt de la sessió s’incorporen a la sala el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi,
regidor d’Unitat Municipal 9, i el Sr. Josep Rius i Roig regidor de Convergència i Unió.
Pren la paraula la Sra. Laura Marcos i Navarro regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
el grup municipal de Unitat UM9 dóna suport a aquesta moció. Creuen que perquè l’escola
inclusiva continuï amb el seu servei és prioritari que el Departament d’Ensenyament mantingui
els recursos i serveis necessari, amb el personal de suport vetlladors i vetlladores, tècnics
d’integració etc..
Tenim la comarca del Garraf com a referent de l’escola inclusiva, on s’ha demostrat que
la inclusió dels menors amb discapacitat a les escoles, instituts i esplais ordinaris aporta
beneficis a tothom. Per això creuen que han de continuar treballant, encara que s’ha avançat
molt en els últims 20 anys. Els queda un camí per recórrer. Un tema molt important és la
inserció al món laboral que encara avui dia costa molt.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido i Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció i estan totalment d’acord en la part dispositiva. En la part
expositiva vol comentar que el municipi té pràctiques reals d’aquesta línia de treball i vol
recordar el PQPI inclusiu, de necessitats especials que es duu a terme a l’IES Can Puig.
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En aquest punt de la sessió s’incorpora de nou a la sala el Sr. Javier Rodríguez
Méndez, regidor del Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
creu que el municipi és protagonista important per una escola inclusiva i el debat creat ha anat
més enllà dels estaments escolars i un debat social important.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció. És un tema delicat que entra dins de les prioritats que sempre es
tracten en aquest Ple i que en aquest municipi la pràctica és real. L’esperit de la moció
l’entenen positiu i es sumen a la mateixa.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

15. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA, dient que rectifica el que va dir en el Ple anterior sobre les gràcies donades a la
intervenció del grup socialista, que es preocupava pel torn de paraula. Aclareix que el ROM no
estableix el torn de paraula excepte en el debat de l’Estat del Municipi i en el torn de precs i
preguntes, per la qual cosa rectifica.
PREC: respecte el trasllat del Cartipàs, que s’informi dels canvis haguts, a les institucions,
Diputació, Federació de Municipis.
PREGUNTA: Demana se’ls lliuri la informació sobre el tema de la paga extraordinària dels
treballadors quan es prengui una decisió. Vol saber si passarà pel mes de desembre.
RESPOSTA: Esta pendent d’elaborar els informes jurídics per determinar si seria legal abonar
la paga meritada del mes i mig de la paga extra extraordinària i fer la modificació de la partida
pressupostaria, en el cas que fos possible.
Signat: Mª Isabel Lucas Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Seguint en el tema de RRHH demana se’ls lliurin una RLT (relació de llocs de
treball), respecte a reconeixements i realitats de determinades situacions, que han anat variant.
Vol saber si s’està estudiant la modificació que haurà d’acompanyar el pressupost del 2014 i
que se li facin arribar la planificació que tinguin estudiada sobre les modificacions de la RLT.
RESPOSTA: Encara s’està estudiant la RLT actual i les possibles modificacions pel 2014.
pendent d’elaborar pel pròxim any la valoració dels llocs de treball.
Signat: Mª Isabel Lucas Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Demana se’ls lliuri la informació sobre la quantia que deu la Generalitat per
departaments i àmbits.
RESPOSTA: El deute pendent de la Generalitat a 19 de novembre, que ja és el que ja teníem
tancat, era aquest:
Deute actual: 1.048.199,80 euros.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
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Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Demana l’estat d’execució del pressupost municipal, de despeses i a data d’ara,
dels capítols 1,2,4,i 6 per a poder conèixer la realitat als efectes de la despesa assignada i
modificada de serveis socials, als efectes de treballar pressupostos.
RESPOSTA: ANNEX 1_Estat Execució 10_12_2013
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Pregunta per com ha quedat la timba desprès de les pluges hagudes. Si hi ha
hagut problemes.
RESPOSTA: Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme, Medi Ambient,
Habitatge i Patrimoni, en referència a la timba de Can Quadres explica que estan treballant en
tot això i es pensa fer en breu. S’han mantingut converses amb la propietat i s’està decidint
quin tipus d’actuació es farà.

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA:. Volen saber l’estat actual de l’inventari respecte el pla de camins. Volen saber si
es tancarà i si hi ha una planificació.
RESPOSTA: s’està treballant a ralentí, la previsió (si es prioritza) es poder acabar l’inventari
durant el primer trimestre del 2014
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor de d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Vol saber si s’ha convocat al Consell Municipal de Medi Ambient. Demana que
se’ls afegeixi al grup que es convoqui.
RESPOSTA: Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme, Medi Ambient,
Habitatge i Patrimoni i explica que el Consell Municipal de Medi Ambient es convocarà en breu.
Hores d’ara el Consell Municipal de Medi Ambient està convocat pel dia 19 de novembre, on
tots els Partits Polítics hi estan convocats.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor de d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREGUNTA: Respecte via pública hi havia uns projectes d’arranjament en el Parc de Pompeu
Fabra, i al llac de la plaça Catalunya volen saber si es farà i si es mantindrà de cara a la
proposta de pressupost.
RESPOSTA: S’ajorna aquesta resposta, segons conversa mantinguda amb la Sra. Bàrbara
Scuderi
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni

Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny
PREC: Demana se’ls lliuri l’inventari de la telefonia mòbil i fixa.
Veure: ANNEX 6_Mobils_ASPR
Veure: ANNEX 7_Fix
Signat: Mª Isabel Lucas Moreno
Regidor de Recursos Humans i Noves Tecnologies

61

Ple ordinari
17 de desembre de 2013

Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández- PP
PREGUNTA: se’ls ha informat que a la llar d’infants 3 Pins s’han vist rosegadors. Demana que
es comprovi i es prenguin mesures al respecte.
RESPOSTA: a finals d’octubre la direcció de la Llar 3 Pins va comunicar a l’ajuntament que
s’havia vist algun rosegador als voltants de l’edifici on s’ubica. Aquesta informació es va passar
a Serveis/ Via Pública, els quals amb l’empresa de control de plagues, varen detectar un cau
en un parterre proper a la zona, fent el tractament corresponent per a la seva eliminació.
Pel que respecta als edificis i les instal·lacions de les llars d’infants, disposen de contracte de
manteniment amb una empresa de control de plagues, amb monitorització (mitjançant esquers
i trampes) dels punts crítics i seguiment trimestral dels mateixos. Concretament a la Llar 3 Pins
no s’ha detectat cap incidència en les instal·lacions.
Signat: Marcos Gordaliza i Misian
Regidor de Salut i Esports
PREC: Respecte el rosegadors que s’havien detectat a l’escola Mediterrània. Sobre això els
arribava informació periòdica de les actuacions que es portaven a terme. Demana que
aquestes actuacions es continuïn fent i se’ls torni a enviar la informació.
PREC: Van demanar que es netegés el torrent. Demana que es segueixi fent.
PREC: Demana que les respostes, a les preguntes de plens, no els arribin el mateix dia del Ple,
sinó que se’ls enviï abans.

Regidor/a remitent/a: Sr. Javier Rodríguez Méndez -PP
PREC: Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular explica que
han retirado una moción y hace un ruego sobre el cumplimiento de la Ley de Banderas, por lo
cual ruega que se de cumplimiento a la Ley 39/1981 del 28 de octubre. Que se coloque la
bandera de España junto a la de la Unión Europea y la de Cataluña en el edificio Consistorial
del núcleo de Ribes y en el exterior del edificio de Can Puig.
PREGUNTA: Recuerda que en el punto de dar cuenta de los decretos, se ha pedido la
información del decreto 490.
RESPOSTA: Veure ANNEX 2_DECRET 490

Regidor/a remitent/a: Sra. Ana Herrera Bordallo- PSC
PREGUNTA: demana se’ls lliuri la informació respecte el que s’ha demanat en les diferents
convocatòries dels programes d’ocupació i orientació.
RESPOSTA:
ENS SOL·LICITAT

ACCIÓ SOL·LICITADA

DATA
SOL·LICITUD

IMPORT SOL·LICITAT

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Treball i Formació"

30/09/2013

126.431,52 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Programes de
col·laboració social"

04/10/2013

16.200,00 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Espais de recerca de
feina en l'àmbit de
l'Orientació Laboral"

24/10/2013

62.000,00 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

AODL 2013-2014

29/10/2013

54.091,10 €

"PQPI" (Programa de
Qualificació Professional
Inicial)

18/10/2013

46.288,20 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Joves per l'Ocupació

21/11/2013

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Ocupació per a Joves

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

28/11/2013

ATORGAT

239.400,00 €

94.000,00 €
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GENERALITAT DE
CATALUNYA

FOAP (formació oferta
adreçada a treballadors
desocupats)
28/11/2013

243.529,50 €

Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació - Educació i Treball

Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran -PSC
PREGUNTA: si es pensa fer alguna aportació econòmica respecte el desastre succeït a
Filipines per l’huracà Haiyai.
RESPOSTA: En aquest cas no esta previst fer cap aportació econòmica, doncs com saben no
estava contemplat en el pressupost i les partides de Cooperació no hi ha disponibilitat. Malgrat
tot, es voluntat d'aquest govern seguir treballant en Cooperació al desenvolupament i per
aquest motiu es va convocar el CMC el passat dimecres, així com es reflexarà, en la mesura
del possible, les necessitats de Cooperació en la proposta de pressupost pel 2014.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran

Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran -PSC
PREGUNTA: si aquest any s’ha convocat el Consell Municipal de Cooperació. Prega poder-hi
participar.
RESPOSTA: Respon el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi, regidor de Serveis Socials,
Cooperació i Ciutadania i Gent Gran dient que planteja que el Consell Municipal de Cooperació
està previst convocar-lo a principis de desembre.
Hores d’ara el Consell Municipal de Cooperació, es va celebrar el dia 11 de desembre
d’enguany.

Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran -PSC
PREGUNTA: com està la dotació de monitors de teleassistència. Sembla que algú ho va
demanar el mes de maig i encara no se li ha lliurat.
RESPOSTA: En aquests moments estem atenent les instàncies que van sol·licitar en data 18
d’octubre el recurs. En hi ha 5 de pendents amb possibilitat de posar-les pendent valoració
tècnica.
Hauríem de conèixer mes dades sobre el cas concret per donar mes informació.
En tot cas, intentarem que no es repeteixin situacions en que no es dona resposta com el cas
sobre el que es pregunta. Potser s'hauria de preguntar a l'anterior govern perquè no es va
donar resposta de maig a setembre.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran

Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran -PSC
PREGUNTA: Demana el resum dels últims 10 anys del servei de mediació.
RESPOSTA: el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi regidor de Serveis Socials demanant disculpes
perquè sembla que es va entendre malament, van interpretar de la celebració del desè
aniversari.
ACLARIMENT: La Sra. Núria Mestre aclareix que també ho va demanar, però que volen
igualment el resum dels 10 anys.
RESPOSTA: S’està treballant el resum dels 10 anys i dels actes de celebració. Quan ho
tinguem li farem arribar.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
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Regidor/a remitent/a: Sra. Abigail Garrido Tinta -PSC
PREGUNTA: Demana l’annex I de la modificació de pressupost, del punt 4, de la Junta de
Govern Local del dia 29 d’octubre. En la mateixa Junta de Govern del 29 d’octubre demana
l’informe d’intervenció del punt 10.
RESPOSTA: ANNEX_3_Annex1
ANNEX_4_Manteniment Gemweb
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna

Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado –PSC
fa una observació sobre la Junta de Govern celebrada el dia 5 de novembre, en el punt 11,
sobre activitats programa alimentació, explica que està presentat pel Sr. Bernadàs i en aquesta
data l’Albert ja no formava part del Govern. Pensa que és una errada i creu que s’hauria
d’haver presentat per l’Alcaldessa.
Respon l’Alcaldessa que ja estaven iniciats els processos.

Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado –PSC
PREGUNTA: Sobre la mateixa Junta del 5 de novembre, en el punt 18, referent a la Fira del
mercat del Cava, sembla que hi ha un informe desfavorable no suspensiu núm. 2013/0851
d’intervenció. Demana se’ls lliuri l’informe.
RESPOSTA: ANNEX_5_Mercat del Cava2013
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna

Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado –PSC
PREGUNTA: Ja que no es va poder celebrar la fira per problemes meteorològics, diferents
propietaris d’establiments han preguntat si estava previst emplaçar-la en altres dates, i de no
poder ser pregunten els mateixos propietaris si se’ls retornaran els diners abonats.
RESPOSTA: Respon el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Promoció econòmica dient, que la
suspensió es va decidir dissabte a la tarda. També es va decidir per estalviar diners de la
seguretat de vigilància de les parades, electricitat, et.
La voluntat del Govern és que com no es va fer, es pensa tornar la taxa, tot i que s’ha de portar
a terme el procés per a la seva aprovació.

Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado –PSC
PREGUNTA: El punt 30 de la mateixa Junta de Govern Local es va retirar. Volen saber el
motiu per haver-se retirat.
Respon el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient, que les bases de subvencions
passaven per una modificació de pressupost i així mateix s’havia de passar per exposició
pública, per la qual cosa es va esperar a que hi hagués l’inici de l’exposició pública. En aquella
Junta de Govern encara no s’havia fet efectiva l’exposició i els tècnics van recomanar que
s’esperés al seu inici.

Seguidament es presenten al Ple dues urgències que es passen a tractar en el punt
16 per la qual cosa la resta de punts queden traslladats en la seva numeració.

16.1 Urgències sessions ordinàries
Seguidament, i d’acord amb el procediment establert en l’article 103.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en concordança amb l’article 82.3 i següents del reglament d’organització,
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 10 paràgraf 10 del ROM es procedeix a
tractar els següents assumptes no compresos a l’ordre del dia:
Defensa el punt d’urgència el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient, que la
proposta sorgeix de l’embargament de comptes dictada pel jutjat en relació a una indemnització
a pagar a unes ex-treballadores de la societat.
Això ha generat una situació en la tresoreria de la societat que no té solució ràpida i que
passa per un pagament d’aquest embargament.
La solució passa per la urgència de la decisió, doncs la modificació es fa del romanent tal
com diu l’informe de la regidoria d’Hisenda.
Si es fa en l’exercici següent estan lligats per l’aprovació de pressupost o per la pròrroga
per tant no serien capaços de donar resposta ràpida en aquesta situació.
Vol remarcar que en el punt 4 es demana aprovar la despesa dels 65.000€, però aclareix
que afegeixen una garantia en el cas que l’empresa es vegi abocada a concurs, amb la
propietat d’un pis que suposa una garantia de retorn i no els suposa una aportació a fons
perdut.
És sotmet a votació la urgència del punt a tractar, i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la
Corporació.

16.1 Modificació de pressupost expedient 19/2013
Es proposa declarar la urgència de la següent proposta d’alcaldia, en no haver estat
dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. Es fonament en la conveniència
d’aprovar un expedient de modificació de pressupost i una transferència a nom de Garraf
Promocions Municipals SA.
En el pressupost de l’exercici 2011 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data 21 de desembre de 2010 i prorrogat per l’exercici 2012 i 2013, s’ha de dotar una
aplicació pressupostària per crèdit extraordinari.
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Anna Gabaldà i Felipe, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta
davant el Ple de la Corporació el següent
PROPOSTA
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 19/2013
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Per Incorporació de RTDG
TOTAL ALTES

0,00
0,00

65.000,00
65.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 65.000,00 €
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

0,00
0,00
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ALTES
Per Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00
65.000,00
65.000,00

65.000,00 €

Segon . Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Tercer. I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
Quart. Aprovar la despesa i l’obligació reconeguda en concepte de transferència a nom
de GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA per import de 65.000,00 €, per atendre les
indemnitzacions i les necessitats de tresoreria a curt termini de l’empresa municipal, amb la
condició de que si finalment es declarés per GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA el
concurs de creditors o l’aplicació de l’art. 5 bis de la Llei Concursal, GARRAF PROMOCIONS
MUNICIPALS, SA reintegrarà aquesta aportació mitjançant la propietat d’un pis a l’Ajuntament
valorat en un import aproximat, en el pressupost de liquidació de la societat.
Cinquè. Notificar a l’empresa Garraf Promocions i requerir l’acceptació de l’acord.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que hi ha afirmacions en l’informe d’intervenció que les posa en quarantena.
El seu grup donarà suport a la moció, però no estan d’acord amb la línia de la liquidació.
Pensen que l’Ajuntament s’hauria de quedar amb la propietat dels immobles de protecció
oficial, és una proposta que han fet al Govern, per fer polítiques públiques d’habitatge tal com
estaven previstos, i si no són de venda que es facin de lloguer per les persones que tenen
necessitat d’habitatge.
No comparteixen l’afirmació de que el municipi no són gestors immobiliaris, perquè el
municipi té un patrimoni que ha de gestionar i de la millor manera possible i amb la major
rendibilitat econòmica i social.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
sobre l’aportació feta al Govern pel Partit Socialista que ha estat que es quedin amb tot el
patrimoni, vol aclarir que no s’han de quedar només el patrimoni, sinó també els deutes lligats a
la construcció dels habitatges i d’un valor de 1,7 milions d’euros a part del deute que Garraf té
amb l’Ajuntament.
El Govern ha valorat intentar que aquesta liquidació suposi una reducció del deute i
millora de la situació de Garraf Promocions abans de que l’Ajuntament assimili el valor o
patrimoni immobiliari.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

16.2 Urgències sessions ordinàries
Seguidament, i d’acord amb el procediment establert en l’article 103.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en concordança amb l’article 82.3 i següents del reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 10 paràgraf 10 del ROM es procedeix a
tractar els següents assumptes no compresos a l’ordre del dia:
Defensa el punt d’urgència el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient, que hi ha
locals propietat de l’Ajuntament que gestiona Garraf Promocions i són per posar en lloguer.
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Ara hi ha una oferta de lloguer que demana una adaptació de les condicions de lloguer.
El preu de lloguer ofertat està dins dels marges de les condicions.
L’única condició que s’ha d’adaptar és la clàusula setena de l’acord, que és la durada de
contracte de lloguer a tercers. Se’ls demana per part de l’oferta una durada de 10 anys.
El Plec de condicions no s’ha de modificar, però si que s’ha d’acceptar per part de
l’Ajuntament aquesta variació en la durada del contracte de lloguer. Ara ho porten per urgència
per no perdre un possible client i a la consideració dels diferents grups del plenari.
És sotmet a votació la urgència del punt a tractar, i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la
Corporació.

16.2 Proposta de l’Alcaldia de modificació condicions de lloguer local municipal, a
proposta de Garraf Promocions, S.A.
Es proposa declarar la urgència de la següent proposta de l’alcaldia, en no haver estat
dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. Es fonamenta per la conveniència de
formalitzar un contracte de lloguer d’un local municipal dels que estant sent gestionats per la
empresa municipal Garraf Promocions Municipals SA i la necessitat de autoritzar la seva
signatura amb les condicions que proposa el Liquidador de la empresa municipal :
En data 26 d’abril de 2011, el Ple de la Corporació va adoptar el següent acord per
majoria de disset vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió–VIA,
Partit Popular de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya
Verds i quatre abstencions per part d’Unitat Municipal 9.
<<13. Acord de gestió locals i habitatges de l’Ajuntament a Garraf Promocions.
Barbara Eleonora Scuderi Bedny, presidenta de la Comissió Informativa de Cohesió
Social i Serveis Generals, a proposta de la regidora d’Hisenda, Marta González, presenta al
Ple de la Corporació la següent proposta:
El Ple ordinari de data 23 de setembre de 2008, va aprovar ens referència als locals de
la UA2;
“Primer.- Garraf Promocions Municipals SA, abonarà a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes en concepte de lloguer , la quantitat en metàl·lic de 5 euros el m2 útil ( sense IVA), per
cada local disponible actualment ( locals núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 11), el que fa un import anual
global de 54.717,60 + IVA.
Aquests lloguers començaran a tenir efectes econòmics a partir de l’u de gener del 2009.
Garraf Promocions Municipals, SA s’obliga a pagar a l’Ajuntament l’import global un cop
a l’any abans de l’ ú de desembre de l’any corresponent.
Aquests locals es podran subarrendar en les condicions recollides en els conveni annex.
Segon.- L’Ajuntament contracta Garraf Promocions Municipals SA, per la gestió dels tres
locals restant de la UA2 de forma que pagarà un 10% del preu de lloguer actual per aquestes
gestions.
En el cas de que els locals arrendats quedessin lliures passaran a gestionar-se i
arrendar-se segons les condicions del grup del punt primer.
Si qualsevol dels locals gestionats per Garraf Promocions Municipals, SA resta buit
l’Ajuntament es reserva la possibilitat i el dret de poder disposar lliurament dels mateixos.
Tercer.- El detall dels pactes esmentats es regulen segons el conveni que s’adjunta a
l’expedient, que té una durada inicial de 15 anys prorrogable fins a 5 més.”
Atès que Garraf Promocions ha manifestat a aquest Ajuntament que els locals no estan
llogats i per tant es inviable poder fer front al pagament aprovat pel Ple ordinari de data 23 de
desembre de 54.717,60 + IVA anuals.
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Atès que a l’Ajuntament per interessos de flexibilitat i agilitat en al gestió l’interessa
contractar algú que realitzi les gestions oportunes de comercialització i gestió dels locals i
habitatges buits dels que és propietari,
Atès la normativa vigent i vistos els informes d’intervenció i de secretaria,
ES PROPOSA:
Primer.- Deixar sense efectes a partir del dia 01/01/2011, l’acord pres pel Ple ordinari de
data 23 de setembre de 2008, pel que fa a que Garraf Promocions Municipals SA, abonaria a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en concepte de lloguer dels locals de la UA2, la quantitat
en metàl·lic de 5 euros el m2 útil ( sense IVA), per cada local disponible actualment ( locals
núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 11), el que fa un import anual global de 54.717,60 + IVA.
Segon.- L’Ajuntament contracta Garraf Promocions Municipals SA, per la gestió dels
locals buits i habitatges propietat d’aquest Ajuntament, de forma que cobrarà un 10% del preu
de lloguer actual per aquestes gestions.
S’adjunta conveni de detall de les condicions d’execució d’aquest acord i relació de les
propietats actuals que es vinculen amb el conveni.
Si qualsevol dels locals gestionats per Garraf Promocions Municipals, SA resta buit
l’Ajuntament es reserva la possibilitat i el dret de poder disposar lliurament dels mateixos sense
cap contraprestació.
Tercer.- El detall dels pactes esmentats es regulen segons el conveni que s’adjunta a
l’expedient, que té una durada inicial de 15 anys prorrogable fins a 5 més.”
Quart.- Notificar els presents acords a l’empresa municipal GARRAF PROMOCIONS
MUNICIPAL...>>.
S’adjunta el Conveni signat en data 16 de maig de 2011, entre GPM SA i l’Ajuntament.
La proposta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la següent:
El Liquidador de la companyia Garraf Promocions Municipals, S.A., Societat Unipersonal
(la “Companyia”) proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Arrendament del local numero 5.
S’informa de que hi ha una persona interessada en el arrendament del local numero 5.
No obstant això, el possible arrendatari proposa una sèrie de condicions que difereixen
d’aquelles que van ser aprovades en el Conveni signat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i la Companyia el 16 de maig de 2011. En concret, les condicions que reclama son les
següents:
Duració del contracte: deu (10) anys més cinc (5) de prorroga. Es proposa la següent
redacció de la clàusula relativa a la duració:
Vigència i entrada en vigor.En aquest acte es lliuren a l’Arrendatari les claus del local, per la qual cosa el Contracte
d’arrendament començarà a regir en aquesta mateixa data, concertant-se l’arrendament pel
termini de deu (10) anys, es a dir, fins al (*) de (*) 2023.
Arribat el venciment del Contracte, aquest serà prorrogat automàticament per un termini
de cinc (5) anys, excepte si l’Arrendatari manifesta a l’Arrendador, amb quatre (4) mesos
d’antelació a la data de finalització del Contracte, la seva voluntat de no renovar-lo. No obstant
la duració del contracte convingut, per a l’Arrendatari només serà obligatòria durant els dos (2)
primers anys. A partir del tercer (3) any, l’Arrendatari estarà facultat per a resoldre el Contracte
a la finalització de cada període anual si ho comunica amb una antelació de quatre (4) mesos a
l’Arrendador. En el cas de que incompleixi l’esmentat termini de preavís deurà abonar, com
penalització, la renda corresponent a la següent anualitat.
Atès que per al desenvolupament de l’activitat, les normes municipals exigeixen les
llicències corresponents, el present Contracte serà necessari que:
L’Arrendatari lliuri a l’Arrendador còpia dels registres d’entrada de sol·licituds de llicència
d’obres i d’activitats en els següents quinze (15) dies a partir de la signatura d’aquest
Contracte.
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En els supòsit de que no siguin concedides les llicències pertinents, el present Contracte
finalitzarà automàticament, restant el local a disposició de l’Arrendador lliure, vacu i expedit.”
del local.

Període de carència de quatre (4) mesos per dur a terme les obres d’adaptació

L’actualització de la renta serà anual conforme a l’ IPC. El desè any de
compliment del contracte s’actualitzarà la renta i s’incrementarà la mateixa, addicionalment a l’
IPC, per l’aplicació de tres punts més percentuals (3%).
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació, que prengui l’acord següent:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació de les condicions del lloguer del local
número 5, propietat d’aquest Ajuntament i que està sent gestionat per la empresa municipal
Garraf promocions municipals SA.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.”
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
preguntant que si ara es fa una modificació del conveni amb unes altres condicions, no sap si
això pot afectar als llogaters anteriors i podran reclamar alguna qüestió.
Respon el Sr. Lluís Giralt dient que l’única adaptació que fan és l’adaptació de la durada
del contracte que diu “prèvia autorització de l’Ajuntament”, per tant si la demanen i consideren
que s’ha d’autoritzar doncs es faria.
Pregunta la Sra. Garrido si el període de carència s’aprova com un canvi.
Respon el Sr. Giralt que això entra dins de les condicions pactades inicialment.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que per evitar greuges comparatius demana que es traslladi aquest acord per si
qualsevol altre volgués fer-ho. Així quedaria com una possibilitat per a tothom.
Aclareix l’Alcaldessa que ara s’autoritza a Garraf Promocions al canvi, però pels altres
la possibilitat ja existeix, i es pot sol·licitar.
La Sra. Scuderi pregunta si cada petició particular requereix una autorització particular o
és una autorització generalitzada.
El Sr. Giralt explica que s’ha fet així per no canviar el plec de condicions i potser
s’hauran de plantejar modificar-lo.
L’Alcaldessa planteja que si altre comerç té la necessitat de demanar la modificació no
hi haurà cap problema.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

17. Renuncia càrrec regidor
Vist l’escrit presentat en data 20 de novembre de 2013 i núm. de registre d’entrada
E201313681 en aquest Ajuntament per la Sra. BELEN GARCIA MERAT, regidora d’aquesta
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Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades en data 22 de maig de 2011, i
que va prendre possessió del seu càrrec en data 11 de juny del mateix any, com a representant
del PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PP), en el qual manifesta de mode clar la seva
renúncia voluntària i irrevocable al càrrec de regidor.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que el Partit Popular els ha fet partícips que
properament coneixeran el nou regidor que formarà part del Ple municipal.
Li desitja sort a la Sra. Belen García encara que no sigui personalment.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
donaran coneixement del nou regidor la propera setmana.
El Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 pren la paraula dient, que li
desitja que li vagi tot bé.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que es suma a les paraules dites aquí. Ja es continuaran veient pel municipi.
El Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència pren la paraula dient, que va tenir la
sort de veure-la anteriorment i van estar parlant una estona. Que li vagi tot molt bé.

18. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA, desitjant Bon Nadal a l’Equip de Govern, que tothom tingui una Bon d’Any Nou.
Es remeten al compromís de treballar en el pressupost per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Segon.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient que aniran
rescatant precs i preguntes fets a l’Equip de Govern
b).- Pregunta si este año se hará alguna actuación respecto la movilidad para barreras
arquitectónicas del municipio.
Tienen constancia de mancances en calles importantes como Cid Campeador.
c).- Ruega al Equipo de Gobierno que cuando se hagan peticiones si estas se han de alargar
en el tiempo, cuando se lleven a cabo se les vaya informando y no lo tengan que ir recordando.
d).- Respecto el tema de los imbornales pidieron que se les informara periódicamente.
e).- Pide al regidor de Gobernación si sería posible la colocación de un espejo en la calle
Velázquez con Eugeni d’Ors.
Desea a todos los ciudadanos del municipio Felices Fiestas.
Tercer.a).- Pren la paraula la Sra. Núria Mestre Bertran, regidora del Partit Socialista de Catalunya
planteja que els contenidors de recollida de restes vegetals són insuficients i aleshores les
restes cauen a terra. Demana es reculli i buidin més sovint.
b).- En les zones dels Cards, carretera de Sitges, el Palou Alt, Roger de Flor hi ha moltes fulles
a terra. Demana que es tingui en compte la neteja diària.
Felicita les festes a tots els presents.
Quart.a).- Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora del Partit Socialista de Catalunya
demana el llistat accions formatives del SOC que han arribat a l’Ajuntament i les demandes
fetes per l’Ajuntament de plans d’ocupació.
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b).- A la plaça paral·lela, a la plaça de l’Església hi ha les arrels d’un arbre que han fet una
muntanya de fulles important. Demana es solucioni.
Cinquè.a).- Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidora del Partit Socialista de
Catalunya volia saber com havia anat la reunió amb el Departament d’Educació, però prega
se’ls faci arribar la informació.
Sisè.a).- Pren la paraula el Sr. Francisco José Perona Jiménez, regidor del Partit Socialista de
Catalunya vol saber si hi ha data per la reunió de Junta Local de Seguretat.
b).- Demana es faci una valoració econòmica dels inventaris de la telefonia fixa i dades.
Demana el Plec de Condicions de la telefonia quan escaigui.
c).- Hi havia una partida de 20.000€ destinada per la renovació dels servidors de la casa. Vol
saber si hi ha hagut un canvi de criteri.
d).- Sobre una pregunta feta per la Sra. Bàrbara Scuderi, s’ha respost que s’ajorna la resposta
segons conversa mantinguda amb la Sra. Bàrbara Scuderi. Els agradaria tenir la resposta a la
pregunta dels projectes d’arranjament en el Parc de Pompeu Fabra.

Respon el Sr. Josep Lluís Llàcer Martínez que ningú sabia que era el que demanava la
regidora i ell mateix li va demanar temps per assabentar-se de que anava la qüestió.

El Sr. Asín agraeix perquè les respostes han arribat abans.

Pren la paraula el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez regidor del Partit Socialista de
Catalunya dient, que aprofita per recordar que el dia 31 es porta a cap la Cursa Solidaria i
demana que participin un regidor de cada grup.
Bones Festes per tothom.

Un cop acabat el torn de precs i preguntes pren la paraula l’Alcaldessa, Sra. Anna
Gabaldà i Felipe informant als regidors que el Ple de gener es farà el 28 de gener, la
Comissió Informativa el dia 14 de gener, i la Junta de Portaveus el 21 de gener, el motiu és que
la setmana del 7 hi ha una Junta General de Garraf Promocions per tal que es puguin aprovar
els comptes i poder-los consolidar amb el pressupost de l’Ajuntament.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan són dos quarts i mig d’onze del vespre, de la qual s’estén aquesta
acta, que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són
presents. Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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