Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 19 DE
NOVEMBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, dinou de novembre de dos mil tretze, quan passen deu 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, amb caràcter excepcional, 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
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
Excusats
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sense excusar
Sra. Belen María García Merat
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Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria

Interventora
Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Pressa de possessió nou regidor
3. Donar compte de la variació de membres del Partit Popular en òrgans col·legiats
4. Donar compte de decrets
5. Donar compte de l’informe de morositat
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
6. Exempció de pagament taxes per l’obtenció de la llicència 1a. utilització per ampliació
planta de compostatge
7. Aprovació provisional Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística
d'ampliació d'usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16
8. Aprovació rectificació anual de l’inventari a 31 de desembre de 2012
9. Aprovació expedient de factures de serveis de telecomunicacions
10. Fons d’acció social i ajuda escolar
ALTRES ASUMPTES
11. Moció dels grups municipals d’UM9 –PA, CiU- ViA per l’adhesió de Sant Pere de Ribes
a l’associació de municipis per la independència
12. Moció grup municipal socialista de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes demanant la
continuació de la mesa de participació del projecte de la Casa de la Vila i de la
remodelació de Can Puig
13. Moció del Partit Popular Català sobre el cumplimiento de la Ley de Banderas en
nuestro municipio
14. Moció del Partit Popular Català sobre el foment de la contracció i adquisició de serveis i
productes de la comarca
15. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
16. Mocions, precs i preguntes
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1.

Lectura i aprovació de l’acta
Aquest punt resta pendent per a la propera sessió.

2.

Pressa de possessió nou regidor

Havent estat atorgada la credencial en data 11 de novembre de 2013, com regidor
d’aquest Ajuntament al Sr. Marcos Gordaliza i Misian, que substitueix per renúncia al Sr.
Albert Bernadàs i Escartín.
Acte seguit la Sra. Alcaldessa pren jurament o promesa al càrrec de regidor amb la
fórmula legal corresponent: “Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i de l’Estatut d’Autonomia?”.
El Sr. Marcos Gordaliza i Misian respon, que promet el càrrec.
L’Alcaldessa li dóna la benvinguda.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista dient, que
també vol donar la benvinguda al regidor nou Sr. Gordaliza i espera que estigui a gust en el Ple
municipal.

3.

Donar compte de la variació de membres del Partit Popular en òrgans col·legiats

El Grup Municipal del Partit Popular Català comunica la variació de membres en Òrgans
col·legiats de caràcter Municipal i Supra municipal.
Es modifica en la Junta Local de Seguretat el membre anterior i es substitueix per la Sra.
Belen García Merat.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que el representant que hi havia fins ara no era
regidor i calia que en la Junta Local de Seguretat fos regidor.

4.

Donar compte de decrets
D E C R E T 452/2013

APROVACIÓ PLA DE TREBALL, SOL·LICITUD SEGONA PRÒRROGA SUBVENCIÓ
AODL PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS ESTRATÈGICS (GEST) I
APROVACIÓ PLA DE TREBALL, SOL·LICITUD DE NOVA SUBVENCIÓ AODL PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROECOLOGIC
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 436/2013, de data 2 d’octubre de 2013, 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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Al DOGC núm. 6454 de data 5.9.2013 ha sortit publicada l’ORDRE EMO/207/2013, de 2
de setembre, de modificació de l’Ordre EMO/349/2012, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven
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les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport
al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions
destinades al Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2013.
A l’article 11.1 de l’esmentada Ordre consta el termini de presentació de sol·licituds de
subvenció, que s’inicia a l’endemà de la publicació al DOGC de l’Ordre, i finalitzarà el proper
dia 11 d’octubre de 2013.
Degut a les característiques socioeconòmiques del municipi de Sant Pere de Ribes i per
tal de fomentar i generar ocupació i noves activitats econòmiques, es considera convenient
apostar pels sectors emergents del municipi que aporten valors afegits diferenciadors del
territori a nivell supramunicipal: aquests àmbits vinculen diferents sectors econòmics i agents
socials de gran projecció que interessa millorar.
Des del Servei de Promoció Econòmica es considera convenient sol·licitar la segona
pròrroga de la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local per al
desenvolupament dels sectors estratègics: Gastronomia, esports, salut i turisme.
Atès que aquesta convocatòria permet la sol·licitud de noves contractacions de Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social
s’ha considerat oportú sol·licitar la subvenció per una nova AODL per desenvolupar les línies
estratègiques de formació per a l’ocupació lligat al sector d’agricultura ecològica i la formació
dels certificats de professionalitat relacionats en aquest sector.
En aquest sentit es justifica la urgència donat que es necessari procedir a aprovar les
sol·licituds de subvencions ja que el termini finalitzarà el proper dia 11 d’octubre de 2013.
Vistos els informes tècnics emesos al respecte.
Vistos els informes de Secretaria núm. 184/2013, de 11 d’Octubre.
I vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0788.
Per aquest, el meu decret
RESOLC:
Aprovar el Pla de treball per a la prorroga de la AODL per al desenvolupament dels
sectors estratègics: Gastronomia, esports, salut i turisme.
Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la segona pròrroga de la contractació de la
AODL per al desenvolupament dels sectors estratègics: Gastronomia, esports, salut i turisme,
així com agafar el compromís per dotar les aplicacions pressupostàries de la corresponent
aportació municipal, segon el detall següent:
Aplicació pressupostària

Any 2013

Any 2014

35000.430.14301

23,99 €

8.704,93 €

35000.430.16001

7,86 €

2.851,48 €

1-. Fer una operació RCFUT per un import total de 812,69 € en previsió d’altres
conceptes no subvencionables.
2.- Aprovar el Pla de treball de la sol·licitud de nova AODL pel desenvolupament de la
col·laboració entre l’administració local i el teixit empresarial del sector agroecològic.
3.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a una nova contractació de una AODL pel
desenvolupament de la col·laboració entre l’administració local i el teixit empresarial del sector
agroecològic, així com agafar el compromís per dotar les aplicacions pressupostàries de la
corresponent aportació municipal, segons el detall següent:
Aplicació pressupostària

Any 2013

Any 2014

14412.241.14300

23,53 €

8.471,67 €

14412.241.16000

7,71 €

2.774,75 €

1.- Fer una operació RCFUT per un import total de 799,69 € en previsió d’altres
conceptes no subvencionables.
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2.- Facultar a l’Alcaldessa, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, pugui formalitzar la documentació necessària.
Així ho resol, mana i signa l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe, a Sant Pere de
Ribes, el 11 d’octubre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.

DECRET/453/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA NETEJA I LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 358/2013 incoat contra el
senyor E.M.M.O. amb NIE núm. Y-167949-V i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta aixecada pels agents de la Policia
Local TIP 055 i 096 que el Sr. E.M.M.O. amb NIE núm. Y-167949-V pot ser autor/responsable
en data 01/04/2013 al voltant de les 00:15 hores, dels següents fets:
“ Es detecta una gran quantitat de mobles a via pública, concretament al costat dels
contenidors del c. Lluís Companys davant del número 56. Que es detecta al Sr. E.M.M.O. amb
una calaixera que surt del portal del immoble en direcció als contenidors i davant dels agents la
deixa amb la resta de mobles que ja havia al lloc. Que preguntat manifesta que esta buidant el
pis atès que ha de fer la entrega del mateix al titular al qual el tenia llogat. S’informa que esta
regulat per la Ordenança Municipal, que esta totalment prohibit llençar els mobles. Que s’insta
al Sr. E.M.M.O a recollir tots els mobles i portar-los a la deixalleria municipal, el qual fa cas
omís a les indicacions i marxa del lloc. Per aquest motiu, el caporal informa que s’aixeca acta
corresponent i serà sancionat per la Ordenança reguladora de la neteja i la recollida
d’escombreries.”
2.- En data 01/08/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 0358/2013 i la
proposta de resolució contra el Sr. E.M.M.O.
3.- En data 05/09/2013, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució de data 01/08/2013, on s’establia un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el Sr. E.M.M.O. amb NIE núm. Y-167949-V,
com a responsable d’abandonar mobles i estris particulars a la via pública. Se segueix, per la
seva tramitació, el que assenyala l’Ordenança reguladora de la neteja i la recollida
d’escombraries i el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment
Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal atendre
el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú, atorga a les actes/informes
esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 01/04/2013, el Sr. E.M.M.O va
ser autor d’abandonar mobles i estris particulars a la via pública. Els fets suposen la comissió
de:
Falta lleu d’acord amb l’article 11.l) de la Ordenança reguladora de la neteja i la recollida
d’escombreries, amb una multa de fins a 150€.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança reguladora de la neteja i la
recollida d’escombreries, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el
Procediment Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 439/2013 de data
03/10/2013.
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Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. E.M.M.O amb NIE núm. Y-167949-V com a responsable d’abandonar
mobles i estris particulars a la via pública.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta lleu d’acord amb l’article 11.l) de la Ordenança reguladora de la neteja i la recollida
d’escombreries.
3.- Imposar-li la sanció de 150€ (cent cinquanta euros).
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 2013 per un import de 150€, en concepte de la
sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez Tenes, a
Sant Pere de Ribes, 14 d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la corporació,
que en dóna fe (segueixen signatures del Segon Tinent d’Alcalde i la Secretària)”
D E C R E T 454 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. F.J.P.B., 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. F.J.P.B., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. F.J.P.B., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
117., segons expedient 1300000672. Imposar la multa de 200,00- € i proposar la retirada de
punts.
L’Instructor de l’expedient.
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 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. F.J.P.B. la sanció de 200,00-€. i proposar la retirada de
punts com autor de la infracció tipificada en l’art. 117 del Reglament de Circulació.
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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, 14 D’OCTUBRE DE 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 455 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. N.B.V., 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, 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 de la
Sra. N.B.V., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. N.B.V., autora d’una infracció a la Ordenança Municipal de Circulació,
previst en l’art. 14.17., segons expedient 1300001520. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
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 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 a la Sra. N.B.V. la sanció de 100,00-€., com autora 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 456 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.B.I., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
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Respecte a les al·legacions formulades per la 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 de la
Sra. M.B.I., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
prèviament a la denúncia.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.B.I., autora d’una infracció a la Ordenança Municipal de Circulació,
previst en l’art. 14.17., segons expedient 1300001573. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
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 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 a la Sra. M.B.I. la sanció de 100,00-€., com autora 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 457/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIO
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. G.A.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte al recurs de reposició formulat pel recurrent en escrit d’al·legacions, es refusa
dit recurs 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. G.A.C., l’agent denunciant si es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. G.A.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, prevista en l’art.
118., segons expedient 1200003574. Imposar la multa de 200,00- € i proposar la retirada de
punts.”
L’Instructor de l’expedient
Antonio Picón Parra
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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. G.A.C. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 118 del Reglament de Circulació i la retirada de
punts.
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 les persones interessades.
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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 458/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.B.Y., 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, 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 de la
Sra. M.B.Y., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.B.Y., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 1300000034. 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 a la Sra. M.B.Y. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
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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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 459/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.S.G., 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. J.S.G., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.S.G., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
94., segons expedient 1300000377. Imposar la multa de 200,00- € .
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. J.S.G. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T O 460/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓN ALEGACIÓN
En el expediente sancionador que se sigue contra el Sr. R.A., como presunto
responsable, se formula la presente propuesta de resolución, en base a los siguientes hechos y
fundamentos de derecho:

10

Ple ordinari
19 de novembre de 2013

Respecto a las alegaciones formuladas por el recurrente en escrito de descargo, se
estiman por lo que se deriva del informe del agente denunciante.
A la vista de la propuesta del instructor del mencionado expediente formula propuesta de
resolución en los siguientes términos:
Proceder al archivo del expediente del señor Sr. R.A. según expediente 1300000431.
El instructor del expediente,
Antonio Picón Parra
Por este Órgano sancionador se comparten los razonamientos de hecho y los
fundamentos de derecho de la propuesta de resolución de las alegaciones formuladas por las
personas interesadas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 68.2 de la Llei de
Seguridad Vial y a propuesta del instructor.
En virtud de la potestad que me confiere el artículo 15 del Reglamento de Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero.
Visto el decreto 439/2013 de la Sra. Alcaldesa en fecha 3 de octubre de 2013, en el cual
delega la facultad de sancionar en la resolución de los expedientes en materia de tráfico al
Regidor de Gobernación de este Ayuntamiento.
RESUELVO:
PRIMERO.- Proceder al archivo del expediente 1300000431 del Sr. R.A..
SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución al Organismo de Gestión Tributaria de la
Diputación de Barcelona, de acuerdo con el convenio vigente, para proceder a la notificación
de la misma a la persona interesada.
Así lo resuelve, el regidor delegado de Gobernación, el el Sr. Francesc Pérez Tenes, por
delegación expresa de la Sra. Alcaldesa, en virtud del Decreto 0439/2013, en fecha 3 de
octubre de 2013, en Sant Pere de Ribes, 14 D’OCTUBRE de 2013, delante de mí la secretaria
que doy fe.
D E C R E T 461/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. Y.L.C., com a presumpta
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte al recurs de reposició formulat per la recurrent en escrit d’al·legacions, es
refusa dit recurs 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 de la
Sra. Y.L.C., i tenint en compte
. Es per això que SI em ratifico en la denúncia.”
Vist el que determina el Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer, pel que s’aprova el
Reglament del Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor
i Seguretat Vial, i en base al que anteriorment s’ha exposat, el Instructor que subscriu eleva al
regidor de Governació la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Declarar a la Sra. Y.L.C., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, prevista en
l’art. 94., segons expedient 1300000851. Imposar la multa de 100,00- € .”
L’Instructor de l’expedient
Antonio Picón Parra
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300000851 que es segueix
contra la Sra. Y.L.C. per determinar la possible responsabilitat administrativa en que hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació i
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de la Ordenança Municipal consistent en “Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a
càrrega i descàrrega”. Article 94 del Reglament General de Circulació.
Vista la proposta de resolució realitzada per l’instructor del procediment, en la que es
declaren provats els fets.
Vistes així mateix les al·legacions que formula el denunciat, en les que aquestes no
justifiquen els fets denunciants, no aportant res de nou al procediment que desvirtuï dita
infracció.
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, i modificat por Real Decret 137/2000, de 4 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:
Imposar a la Sra. Y.L.C. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció tipificada en
l’art. 94 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 0462/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.C.S.U., 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. J.C.S.U., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.C.S.U., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 1300001049. 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:
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PRIMER.- Imposar al Sr. J.C.S.U. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 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,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 463 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.M.P.C., 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. J.M.P.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.M.P.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
18., segons expedient 1300001963. Imposar la multa de 200,00- € i proposar la retirada de
punts.
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. J.M.P.C. la sanció de 200,00-€. i proposar la retirada de
punts com autor de la infracció tipificada en l’art. 18 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
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D E C R E T 464 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. X.M.G., 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. X.M.G., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. X.M.G., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
91., segons expedient 1300002028. Imposar la multa de 200,00- € .
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. X.M.G. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 91 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 465 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. N.R.G., 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, 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 de la
Sra. N.R.G., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. N.R.G., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 1300002244. Imposar la multa de 100,00- € .
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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 a la Sra. N.R.G. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 466 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. M.J.M.R., 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. M.J.M.R., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. M.J.M.R., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
91., segons expedient 1300002247. Imposar la multa de 200,00- € .
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:
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PRIMER.- Imposar al Sr. M.J.M.R. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 91 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 467 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. P.O.F.J., 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. P.O.F.J., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. P.O.F.J., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 1300002286. 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. P.O.F.J. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 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, 14 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 468 / 2 0 1 3
Vist que s’ha produït la prescripció dels expedients sancionadors i finalitzada la instrucció
dels mateixos i comprovada la seva paralització per manca de resolució que posi fi als
procediments, i que tot seguit es relacionen:
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Nº Expedient

Descripció

Nº Expedients

Import

1200004258

Resolució Al·legació

1

100

1200004148

Resolució Al·legació

1

100

Aquest regidor, 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 dels expedients sancionadors suspesos, pertanyents 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 Tenes, per
delegació expressa de la Sra. l’alcaldessa, en virtut del decret 439/2013 de data de 3 d’octubre
de 2013, a Sant Pere de Ribes, el14 D’OCTUBRE , davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 469/2013
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 7 al 11 d’octubre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201320788

121,75€

MDB

Miquel Àngel,
18 Bxs-2a

Gual
permanent

201320799

66,50€

EPS

Pl. Catalunya,
8 bxs-1a

gual

Miquel Àngel,
27 bxs-1a

cadires

201320757
201320749

130,80€
95€

Emplaçament

MGM
MFS

Eduard
Maristany,
24
Torreta, 2

Tipus
d’ocupació/obra

Senyalització
Taules

i

Mudança
i

201320722

61€

CGG

201320735

61€

JGR

Mossèn Anton
Miret, 14

Mudança

201320754

95€

CJC

Ramón
Cajal, 8

y

Mudança

201320724

30€

JSR

Bernat
Ribes, 10

de

Contenidor

201320725

10€

JSR

Bernat
Ribes, 10

de

Contenidor

201320745

142€

COMUNITAT
PROPIETARIS
VELÀZQUEZ, 76

Girona, 10

DE
C.

Mudança

Velázquez, 76

Bastides

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 16
d’octubre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.
D E C R E T 470 / 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: 130042992
Comença per (expedient i nom): 1300002446 S.,S.A.
Finalitza per (expedient i nom): 1300002446 S.,S.A.
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, identificant els conductors presumptament responsables de
les mateixes.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de les al·legacions formulades i de la resta
de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En l’expedient que és objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a la persona interessada per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de la infracciós denunciada, sense que s’haguessin
atès els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar nou
expedient sancionador per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
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.
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 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
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PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, 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 de la Sra. Alcaldessa, en virtut del Decret 0439/2013 de data 3 d’octubre de
2013, a Sant Pere de Ribes, 17 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 471/ 2 0 1 3
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. 13042926 del dia 20 de setembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 117 infraccions i per un import de 15.900,00
€.
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. 13043852 del dia 27 de setembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 62 infraccions i per un import de 7.600,00 €.
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. 13044863 del dia 4 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 104 infraccions i per un import de 12.500,00
€.
4t. 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. 13043164 del dia 20 de setembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 100,00 €.
5è. 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. 13044132 del dia 27 de setembre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infracció i per un import de 100,00 €.
6è. 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. 13045107 del dia 4 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 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, 17 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
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D E C R E T 472 / 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. 13044131 del dia 27 de setembre 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infracció i per un import
de 1.000,00 €.
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, 17 D’OCTUBRE de 2013, davant meu la secretària, que en dono
fe.
D E C R E T 473 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300000065 que es segueix
contra el Sr. V.S.M.T 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. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 388/13.
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. S.V.M.T
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1300000065.
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 17
d’octubre de 2013, a Sant Pere de Ribes – d’octubre
de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 474 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200006586 que es segueix
contra el Sr. B.K. 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.
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Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 184/13.
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. B.K com a
autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200006586.
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 17 d’octubre de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 475 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800004336 que es segueix
contra el Sr. B.E.B. 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. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 153/13.
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. B.E.B com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0800004336.
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 17 d’octubre de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 476 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300003436 que es segueix
contra el Sr. J.M.F.G 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 d’Instrucció núm. 7 de Vilanova i
la Geltrú amb sentència 161/2013.
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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 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. J.M.F.G
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1300003436.
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 17 d’octubre de dos mil tretze, davant meu la
Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 477/2013
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0700000390 que es segueix
contra el/la Sr./Sra. M.B.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què
hagués pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de
Circulació i de la Ordenança Municipal consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa
d’alcohol en aire espirat superior a 0,50 mg/l” , article 20.1.11 del Reglament General de
Circulació.
Vist així mateix l’arxiu en via
administrativa.

penal, no determina la inexistència d’infracció

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, i modificat por Real Decret 137/2000, de 4 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
Continuar amb la tramitació de la denúncia administrativa contra el/la senyor/a M.B.M,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100000254.
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 de data de 3 d’octubre
de 2013, a Sant Pere de Ribes, el disset d’octubre de dos mil tretze, davant meu la Secretària,
que en dono fe.
DECRET/0478/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 393/2013 incoat contra el
senyor R.S.M. amb DNI núm. 47.836.190-P i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 010 i 086, que el senyor R.S.M. amb DNI núm.: 47.836.190-P,
pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut a la zona ajardinada del c. Lluís Companys
davant del núm. 53, el dia 13 d’agost de 2013 al voltant de les 11:05 hores, a la vista del
contingut de l’acta on s’especifica:
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“Que realitzant patrullatge preventiu han observat com un gos ha realitzat defecacions,
concretament a la zona ajardinada del c. Lluís Companys davant del núm. 53. Que els agents
poden observar que el propietari del gos ha observat com l’animal ha realitzat les defecacions i
no les ha recollit. Que requerit, manifesta que li fa fàstic. Els agents indiquen que les ha de
recollir i el Sr. R.S.M. ha accedit. Que és un gos mestís de raça petita de color marró. El gos té
la documentació reglamentaria.”
Que es consulta el registre municipal d’animals de companyia i el gos consta inscrit.
2.- En data 22/08/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 393/2013 i
proposta de resolució contra el Sr. R.S.M. responsable del gos.
3.- En data 05/09/2013, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular al·legacions i/o
proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que va transcorre el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor R.S.M. amb DNI núm. 47.836.190-P,
com a responsable del gos en data 13/08/2013. Se segueix, per a la seva tramitació, el que
assenyala el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Protecció dels animals, la Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics, el
Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador i el Decret
d’Alcaldia núm. 439/2013 de data 03/10/2013.
2.- Atès que l’expedientat no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal atendre
el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú, atorga a les actes/informes
esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que el dia 13/08/2013 al voltant de les
11:05 hores, el gos que duia el Sr. R.S.M. va embrutar la zona ajardinada del c. Lluís
Companys davant del núm. 53 amb deposicions fecals. Els fets suposen la comissió de:
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€.
4.- Es té en consideració l’actitud col·laboradora del Sr. R.S.M. als efectes de la
graduació de la sanció.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels
animals, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 439/2013 de data 03/10/2013.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. R.S.M. amb DNI núm. 47.836.190-P com a responsable de embrutar
les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals de gossos.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics.
3.- Imposar-li la sanció de 100€.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201320866 per un import de 100€, en concepte
de la sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
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L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez Tenes, a
Sant Pere de Ribes, disset d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la
corporació, que en dóna fe (segueixen signatures del Segon Tinent d’Alcalde i la Secretària)”
DECRET/0479/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DELS RESIDUS
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 368/2013 incoat contra el
senyor S.B. amb NIE núm. X-2353325-B i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta aixecada pels agents de la Policia
Local TIP 080 i 084 que el Sr. S.B. amb NIE núm. X-2353325-B pot ser autor/responsable dels
següents fets ocorreguts en data 29/03/2013 al voltant de les 07:55 hores:
“ S’observa al Sr. S.B. llençant baranes de ferro a l’abocador clausurat que hi ha sota el
pont de la C-32 amb la BV-2113. Que el Sr. S.B. al detectar la presencia dels agents recull
ràpidament les baranes que havia llençat ficant-les en la part posterior del vehicle i intenta
marxar del lloc, moment del qual es identificat pels agents que se l’informa de la
complimentaria de la present acta per llençar brossa en un abocador clausurat i correctament
senyalitzat. Que recull tot el que havia llençat i deixa la zona neta. Es realitza reportatge
fotogràfic”
2.- En data 05/08/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 0368/2013 i la
proposta de resolució contra el Sr. S.B.
3.- En data 12/09/2013, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució de data 05/08/2013, on s’establia un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el Sr. S.B. amb NIE núm. X-2353325-B, com a
responsable de l’abandonament d’objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
Se segueix, per la seva tramitació, el que assenyala el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels residus i el Decret 278/1993 de 9 de
novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal atendre
el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú, atorga a les actes/informes
esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 29/03/2013 al voltant de les
07:55 hores, el Sr. S.B. va ser autor de l’abandonament d’objectes, residus o altres deixalles
fora dels llocs autoritzats. Els fets suposen la comissió de:
Falta lleu d’acord amb l’article 76.b) del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels residus, amb una multa de fins a 60.000€.
4.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels residus, el Decret 278/1993 de 9
de novembre per el qual s’aprova el Procediment Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia
núm. 439/2013 de data 03/10/2013.
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Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. S.B. amb NIE núm. X-2353325-B com a responsable de
l’abandonament fet per persones particulars d’objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs
autoritzats.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta lleu d’acord amb l’article 76.b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels residus.
3.- Imposar-li la sanció de 240€ (dos cents quaranta euros).
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201320867 per un import de 240€, en concepte
de la sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez Tenes, a
Sant Pere de Ribes, disset d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la
corporació, que en dóna fe (segueixen signatures del Segon Tinent d’Alcalde i la Secretària)”
DECRET 480/2013
DELEGACIÓ REPRESENTATIVITAT AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ INFORM
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada en data 8 d’octubre
de 2013, va adoptar entre d’altres, i d’acord amb el què preveu l’art. 38.c del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el nomenament dels
representats de la Corporació en tota mena d’òrgans col·legiats en que hagin de ser
representats.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes forma part del Patronat de la Fundació
IFORM, i el seu representat és l’Alcaldessa Sra. Anna Gabaldà i Felipe, o regidor o tècnic en
qui delegui.
Per aquest el meu decret
RESOLC,
1.- En aquelles supòsits que aquesta Alcaldessa, no pugui assistir a una reunió del
Patronat o Comissió Executiva de la Fundació INFORM, delego la meva assistència en el
Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes Sr. Jaume Constatí i Mata.
2.- Notificar aquesta resolució als interessats.
3.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.
Així ho resol, mana i signa l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe, a Sant Pere de
Ribes, el divuit d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET 481/2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 7 d’octubre de 2013 i registre d’entrada núm. E201311827 el Sr. FCM i
la Sra. MME, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 16 d’octubre de 2013, el Sr. FCM i la Sra. MME signen davant la
Secretaria General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en
la qual manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant
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Pere de Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de
febrer de 2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 19/2013 el Sr. FCM i la Sra. MME, amb DNI núm. 52426254-P i núm.
52426616-W respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, vint-i-u
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET 482/2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 2 d’agost de 2013 i registre d’entrada núm. E201309593 el Sr. FALM i la
Sra. MIAF, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 17 d’octubre de 2013, el Sr. FALM i la Sra. MIAF signen davant la
Secretaria General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en
la qual manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant
Pere de Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de
febrer de 2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 20/2013 el Sr. FALM i la Sra. MIAF, amb DNI núm. 49503670-B i permís de
residència núm. X9770187-V respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, vint-i-u
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 483 /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 14 al 18 d’octubre)
Núm.
Liquidació
201320856

Import

14€

Sol·licitant

DBG

Emplaçament

Jaume
Balmes, 70 Bxs-1a

Tipus
d’ocupació/obra
Placa gual
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201320875
201320863
201320835
201320815
201320865

201320846

151,68€

MPC

130,80€

FERDOLÇ, S.L.

130,80€
0€
0€

Sant Jordi, 20
esc. B Bxs-2a

MME
ASSISTACASA
2005, S.L.
COMUNITAT
DE
PROPIETARIS C. SANT
ANTONI MARIA CLARET,
19

896,30€

Cards,

68

Bxs-1a

cadires

Almogàvers,
29 Bxs-1a

cadires

Cards,

48
façana

Sant
Antoni
Maria Claret, 19

façana

Lluis Vives, 1-

i

Taules

i

Taules

i

Pintar

Bxs-3a

ELAB STUDIO, S.L.

Taules
cadires

Pintar

5

Rodatge
cinematogràfic

201320845

52,40€

ELAB STUDIO, S.L.

Av. Onze de
Setembre, 48

Tancament
de carrer

201320844

484,50€

ELAB STUDIO, S.L.

Av. Onze de
Setembre, 48

Rodatge
cinematogràfic

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 21
d’octubre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.
D E C R E T NÚM. 484 /2013
CADUCITAT I NOVA INCOACIÓ J. RAMON JIMÉNEZ 6 VALLPINEDA
En data 13 de setembre de 2012 la Sra. MFR presenta escrit d’al·legacions contra el
decret 232/2012 d’incoació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística.
En aquest escrit la Sra. MFR aporta un Dictamen tècnic de l’arquitecte JGVR sense
signatura i manifesta el següent:
- A la clau urbanística de la seva parcel·la, 10.1ba, li correspon una normativa
urbanística discriminatòria respecte de les altres claus de l’entorn.
- La obra realitzada no suposa cap perjudici per les parcel·les veïnes
- L’eventual enderroc de l’obra executada suposa un perjudici econòmic per la recorrent i
és una mesura desproporcionada.
- Impugna el Pla General d’ordenació urbanística de Sant Pere de Ribes.
En resposta a les qüestions plantejades per la Sra. Sra. MFR es considera oportú fer les
següents consideracions:
1. El fet de que els paràmetres propis de la Clau 10.1ba li semblin discriminatoris
respecte de la resta de paràmetres de les claus de l’entorn, no l’autoritza a incomplir-los mentre
sigui la normativa d’obligat compliment d’acord amb les determinacions del Pla General.
2. La obra realitzada si que genera perjudicis a tercers. En primer lloc cal recordar que
aquest expedient s’incoa per una denuncia del veí de la parcel·la colindant que com es pot
comprovar en les fotografies realitzades pel vigilant urbanístic ha vist com s’aixecava un nova
edificació il·legal al llarg de llindar que separa els espais lliures posteriors de les dues
propietats. Per altra banda el fet de cometre infraccions urbanístiques sempre suposa un
greuge a l’interès públic doncs s’estan vulnerant les normes d’obligat compliment per part de
tots els veïns del municipi que responen a uns criteris d’ordenació objectius.
3. L’eventual perjudici econòmic no es produiria en el cas de que la Sra. MFR s’hagués
informat de la normativa d’aplicació o hagués demanat la llicència urbanística preceptiva que li
hauria estat denegada. Executant l’obra sense el corresponent permís s’han assumit uns riscos
que ara no es poden fer valer com a justificació.
4. En quan a la impugnació indirecta del Pla General cal recordar que la confirmació de
les determinacions del Pla General en la seva parcel·la es va produir amb l’acord d’atorgament
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de la llicència i que en tot cas la impugnació indirecta s’hauria de produir en via jurisdiccional
d’acord amb l’art. 26 de la LJCA
5. Tenint en compte que ha transcorregut sobradament el termini de caducitat de sis
mesos (art. 202TRLUC), caldrà incoar novament l’expedient disciplinari en tant que l’acció de
restauració prescriu al cap de sis anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat
urbanística.
D’acord amb l’anterior, tenint en compte que s’ha confirmat l’execució sense llicència
d’una obra manifestament il·legalitzable, la tècnica superior en dret, Sra. Marta da Pena
Gómez, proposa que es procedeixi a tramitar un nou expedient de reposició de la realitat física
alterada, acordant la caducitat de l’expedient núm. 2/2012 i atorgant un nou termini d’audiència
prèvia a l’adopció de l’ordre de reposició.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
Primer. ACORDAR la caducitat de l’expedient 2/2012 per transcurs de mes de sis mesos
des de la seva incoació.
Segon. INCOAR un nou procediment de restauració de la realitat física alterada a la Sra.
MFR per execució d’obres a l’edificació situada al passatge Juan Ramon Jiménez, 6, de
Vallpineda sense llicència manifestament ilegalitzables en el que s’incorpori còpia diligenciada
dels documents (actes, informes i al·legacions de l’exp. 2/2012)
Tercer. ATORGAR un termini d’audiència de 15 dies amb caràcter previ a l’ordre de
reposició de la realitat física alterada.
Quart. NOTIFICAR el present acord 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, Sant Pere de Ribes, vint-i-ú d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la
secretària general, que en dono fe.
D E C R E T NÚM. 485/2013
OBRES D’AMPLIACIÓ S/LLICÈNCIA LLUÍS VIVES 47 BIS
En dates 21 de febrer i 25 de febrer de 2013 es presenten escrits de denuncia per
infracció urbanística amb relació a obres executades a l’habitatge del carrer Lluís Vives, 47 bis,
de Ribes.
Segons informe tècnic de data 1 de març de 2013 el Sr. JGF ha executat obres
d’ampliació de la part accessible de la coberta sense la preceptiva llicència municipal essent
obres legalitzables.
Atès que l’art. 212 TRLUC disposa expressament que es produeix vulneració de
l’ordenament jurídic urbanístic tant mitjançant actuacions sense llicència o sense ordre
d’execució com mitjançant actuacions que no s’ajusten a les condicions d’aquests actes
administratius i que aquests actes constituiran una infracció urbanística de caràcter molt greu,
greu o lleu segons el que correspongui en funció dels supòsits continguts en el arts. 213, 214 i
215.
Atès que d’acord amb l’art. 199 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) totes les
accions que presumptament comportin una vulneració de les determinacions contingudes en la
llei, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i si no es
requereix informació prèvia a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística,
d’exercici preceptiu per a l’administració competent.
Vist l’informe jurídic pel qual es proposa incoar procediment de protecció de la legalitat
urbanística al Sr. José Garriga Fau per raó de la realització d’obres d’ampliació de la terrassa al
habitatge situat al carrer Lluís Vives, 47 bis, de caràcter legalitzable i, atorgar el termini
d’audiència prèvia a l’acord de requeriment de legalització.
Vist els articles 205 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, LLUC), així com els
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articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
Primer. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. JGF per raó la
realització d’ obres d’ampliació en coberta d’habitatge existent al carrer Lluís Vives 47 bis de
caràcter legalitzable.
Segon. ATORGAR a l’ interessat un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a
l’adopció de l’acord de requeriment de legalització per tal de que pugui presentar les
al·legacions que consideri convenients.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient.
Així ho 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, vint-i-un d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària
general, que en dóna fe.
D E C R E T núm. 486/2013
CONDICIONS SEGURETAT I SALUBRITAT RBLA. GARRAF, 13-17
Nau situada a la Rambla del Garraf, 13-17 en estat d’abandonament no disposa de
tancaments d’accés i suposa un perill tant per aquells que hi accedeixin com pels propis
vianants, ja què els vidres dels aparadors estan trencats. A banda presenta a més a més un
aspecte molt degradat en la seva visió des del carrer.
Efectuada inspecció i fotos del risc indicat, l’arquitecte municipal emet informe, en data
24 de setembre de 2013, pel qual es considera oportú requerir als propietaris de la finca per a
què, en un termini de 15 dies procedeixin al tancament del solar per garantir les condicions de
seguretat i salubritat.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
la finca, correspon a l’empresa Barna Residencial SL.
Vist l’informe jurídic emès en data 27 de setembre de 2013, es requereix l’actuació de
tancament de solar, atorgant el termini d’audiència de 15 dies prèvia corresponent a l’adopció
de l’acord d’ordre d’execució.
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 i ss. 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 a l’empresa Barna Residencial SL, un termini d’audiència de 15 dies
HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest Decret, prèvia a l’adopció de
resolució d’ordre d’execució (expedient OE-10/2013), als efectes que pugui presentar
al·legacions, documents o justificacions que consideri oportuns, mitjançant instància
presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
Segon. NOTIFICAR aquest Decret a l’interessada.
Així ho mana i signa, per delegació de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2013, el regidor
d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni, Sr. Joan Garriga i Quadres, a Sant Pere de
Ribes, vint-i-ú d’octubre dos mil tretze , davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET núm.487 /2013
NOMENAMENT PROCURADOR I ADVOCAT RECURS ORDINARI (Llei 1998) 25/2013.
Vist el requeriment fet pel Tribunal Superior de Justícia Sala del Contenciós Administratiu
Secció Tercera de Barcelona en data 13 d’octubre de 2013, per a que aquest Ajuntament
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comparegui en el recurs ordinari (Llei 1998) 25/2013, on es part demandant el Sr. JCP, i alhora
que es designi representant a tal efecte.
Atès que són indelegables, les competències de l’Alcaldia previstes a l’apartat k)
de l’article 21.1 de l’esmentada Llei, 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local, que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa
de l’Ajuntament.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Zurich Compañia de Seguros, SA consta
com a demandat i JCP com a part demandant, al procediment recurs ordinari (Llei 1998)
25/2013.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol personar-se i designar representant.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- Comparèixer en el recurs ordinari (Llei 1998) 25/2013
2.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Procurador
dels Tribunals Sr. JORGE ENRIQUE RIBAS FERRER
3.- Aprovar el nomenament de la Sra. MARTA DA PENA GÓMEZ Tècnica Superior en
dret, per tal que defensi els interessos de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes com a lletrat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala del Contenciós Administratiu Secció
Tercera de Barcelona, procediment recurs ordinari (Llei 1998) 25/2013,
4n.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
3r.- Donar compte de l’acord al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de Ribes, vinti-quatre d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET / 488/2013
NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
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, el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs la realització dels tràmits
corresponents.
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local en el que exposa la necessitat de
nomenar un agent interí per cobrir la vacant motivada per la declaració d’incapacitat permanent
absoluta de l’agent titular, la Sra. YBH i d’altres motius que consten en l’esmentat informe.
Vist que del resultat final del procés selectiu per a crear una borsa de treball d’agents
interins de Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes mitjançant el sistema de
concurs oposició lliure, de 13 d’agost de 2013, el Sr. DAP és la primera persona per ordre de
qualificació.
Vist l’informe 220/2013 emès pel Director de Règim Intern.
Vist l’informe favorable d’Intervenció 2013/0828.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar el nomenament com funcionari interí agent de la Policia Local al Sr. DAP, a
partir del 29 d’octubre i fins el 31 de desembre de 2013, prorrogable per acte exprés, amb un
sou brut mensual de 1.893,94€.
2n.- Aprovar la despesa de sou i seguretat social del Sr. DAP del 29 d’octubre al 31 de
desembre de 2013, per import total de 6.280,92€, a càrrec de les partides i pels imports que es
desglossen a continuació:
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Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou Base

1.489,53€

21100.130.12004

870,94€

21100.130.12100

2.223,05€

21100.130.12101

128,35€

21100.130.15000

1.569,05€

21100.130.16000

Complement Destí
Complement Específic
Productivitat
Seguretat Social

Total________ 6.280,92€
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, vint-i-cinc
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 489 /2013
APROVACIÓ FACTURA EMPRESA TOT FORMACIÓ
En relació a l’ordre EMO/286/2012, de 21 de setembre per la qual s’estableixen les
bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de
formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/ades que promou el
Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012)
El passat 5 de febrer de 2013, es va aprovar a la junta de govern local el pressupost de
TOT FORMACIÓ, per a la realització de la docència de les accions formatives relacionades
amb el certificat de professionalitat “Promoció Turística local i informació al visitant”, per un total
de 17.775,00€.
La formació ha finalitzat i és necessari presentar la justificació econòmica del projecte
abans del 29 d’octubre de 2013.
Per a la presentació d’aquesta justificació és necessari que les factures relacionades
amb el projecte estiguin degudament pagades, donat que la factura presentada per TOT
FORMACIÓ per un total de 197,50€ forma part del projecte com a despesa subvencionable.
Per tot això, per aquest el meu decret, vinc en resoldre el següent:
Aprovar:
La factura SPR/018/2013 per un import de 197,50€ en concepte de 5hores de docència
de l’acció formativa 12/FOAP/187/0077316/059.
Realitzar el pagament de la factura SPR/018/2013 (AD 201300007122).
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà I Felipe, a Sant Pere de Ribes,
vint-i-cinc d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
Decret núm. 490/2013
Requeriment a conseqüència de la resolució l’Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, núm. 142/2013, de data 27 de setembre de 2013, en el
procediment obert per contractar el servei de manteniment i conservació de la xarxa
d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals de Sant Pere de
Ribes.
Atesa la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, núm.
142/2013, de data 27 de setembre de 2013, el qual ha resolt
“1. Estimar el recurs presentat SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS S.A. contra l’acord de l’Alcalde-President de Sant Pere de Ribes de data 5 de
juliol de 2013 per la qual es va procedir a efectuar l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les
dependències municipals al municipi de Sant Pere de Ribes, en el sentit exposat en els
fonament de dret 5è.
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2. Aixecar la suspensió automàtica prevista en l’article 45 del TRLCSP, a l’empara del
disposat en l’article 47.4 de l’esmentada Llei.
3. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del
recurs, pel que no procedeix la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP.
4. Notificar aquesta Resolució a totes les parts.”
Atès que havent-se aixecat la suspensió automàtica prevista en l’article 45 del TRLCSP,
a l’empara del disposat en l’article 47.2, últim paràgraf de l’esmentada Llei, per imperatiu legal
que obliga la precedent resolució:
RESOLC:
1. Deixar sense efecte el decret de l’alcaldia núm. 304/2013, de data 3 de juliol de 2013,
pel qual s’adjudicava a ELECNOR SA, el procediment obert del servei de manteniment i
conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències
municipals al municipi de Sant Pere de Ribes.
2. Procedir a la devolució a ELECNOR SA, en el procediment del servei de manteniment
i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències
municipals al municipi de Sant Pere de Ribes:
a) Aval de la garantia definitiva per import de 6.574,67 euros.
b) Els imports dels anuncis de licitació:
Publicitat

LIQUIDACIÓ

Data publicació

Import euros

BOPB

201302001796L

15/04/2013

161,80

BOE

5101302013163

13/04/2013

836,73

3.- Requerir al representant de SECE SA, a conseqüència de la resolució l’Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, núm. 142/2013, de data 27 de setembre
de 2013, en el procediment obert per contractar el servei de manteniment i conservació de la
xarxa d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals de Sant Pere
de Ribes, perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
a) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària. (Ja acreditat en el RELI)
b) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. (Ja acreditat en la documentació
administrativa)
c) 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.
d) Garantia definitiva del 5% del contracte adjudicat, IVA exclòs, per la quantitat de
77.639,09 euros i 2 anys de contracte inicial per a un import de 7.763,91 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
-) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
-) 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.
-) 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.
e) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
Publicitat
BOPB

LIQUIDACIÓ

Data publicació

201302001796L

15/04/2013

Import euros
161,80
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BOE

5101302013163

13/04/2013

836,73

El pagament dels imports dels anuncis de licitació, s’acreditarà per mitjà d’un ingrés en
efectiu en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 – 0001006308, fent
constar el concepte de despeses de publicacions del contracte.
(El pagament dels imports dels anuncis de formalització del contracte s’hauran
d’acreditar en posterioritat a la formalització del contracte, previ requeriment).
4. Comunicar a SECE SA que si no s’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.
5. Notificar aquesta resolució a ELECNOR SA
Així ho mana, l’alcaldessa, la Sra. Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, vint-i-cinc
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET núm. 491/2013.
ANUNCI A PUBLICAR EN EL “BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” BOE, PEL QUAL
ES FA PUBLICA LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
COMPLEMENTARI AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES”
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local la publicació en el BOE de
l’anunci de formalització del contracte del servei de neteja viària complementari d’aquest
municipi, tenint en compte la necessitat de tramitar aquesta contractació, aboco aquesta
competència per a l’autorització d’aquesta publicació en el BOE per import de 354,98
euros, donant compte al Ple de la Corporació a la proper sessió que es celebri.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa i l’obligació reconeguda de l’import de la publicació en el BOE
núm. referència 5201307477352, per import de 354,98 euros. A la partida 31000.151.22602,
publicitat i propaganda d’urbanisme, corresponent a l’anunci de formalització de la contractació
del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei de
neteja complementari al municipi de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2n. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió que es dugui a terme pel Ple
de la Corporació .
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, vint-i-cinc
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
D E C R E T núm. 492 /2013
OBRES I ACTIVITATS S/ LLIC. RBLA. DEL GARRAF, 14-16
En virtut del Decret 390/2013, de data 22 d’agost s’acorda iniciar un període d’informació
prèvia per tal d’esbrinar les circumstàncies relatives a l’obertura del centre docent Richmond
School, situat a la Rambla del Garraf, 14-16 de Vilanoveta, atorgant un termini d’audiència
prèvia a la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística.
En el termini d’audiència atorgat es presenta escrit d’al·legacions signat pel lletrat Sr.
IGRB.
Vist l’ informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 21 d’octubre de 2013.
Vist l’informe jurídic de 22 d’octubre de 2013 que es transcriu seguidament en el que es
proposa la incoació d’un expedient complex protecció de la legalitat urbanística que compren
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un procediment de restauració i un procediment sancionador, contra el promotor de l’obra
d’adequació d’edifici i gerent del centre Richmond School:
“Antecedents
Expedient disciplinari
En data 22 d’agost de 2013, arrel de la instància presentada en data 5 d’agost de 2013
pel Sr. IGRB en la que s’afirma que l’edifici existent s’està rehabilitant per poder obrir un centre
educatiu en el mes de setembre d’aquest any, es signa Decret d’Alcaldia 390/2013 en virtut del
qual s’acorda iniciar un període d’informació prèvia per tal d’esbrinar les circumstàncies
relatives a la obertura d’aquest centre docent a la Rambla del Garraf, 14-16.
En l’expedient obert (exp. disc. 12/2013) s’incorpora informe jurídic de data 14 d’agost de
2013 en el que es fa constar que fins a la data no s’havia sol·licitat cap llicència d’obres o d’inici
d’activitat en aquesta adreça, trobant-se en tràmit únicament la Modificació Puntual del PGOU
d’ampliació d’usos en aquesta parcel·la que preveu la inclusió de l’ús educatiu com a us
compatible.
Aquest acord es notifica al Sr. IGRB i als representants del centre educatiu RICHMOND
SCHOOL que el reben en dates 4 i 26 de setembre respectivament, concedint-los un període
d’audiència de 15 dies.
En data 10 de setembre de 2013, el Sr. IGRB presenta escrit d’al·legacions en el que
posa de manifest que la obertura del centre és manifesta i que ja hi ha més de 70 alumnes
matriculats per al curs acadèmic 2013-2014. Adjunta retalls del Diari de Vilanova en el que es
publicita la obertura d’aquesta escola.
Modificació Puntual PGOU
Actualment la Modificació Puntual d’ampliació d’usos a la Rambla del Garraf 14-16 que
incorpora l’ús educatiu com a us compatible es troba pendent d’aprovació provisional després
d’haver-se esgotat el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions
contra l’acord d’aprovació inicial de data 21 de maig de 2013.
Llicència d’obra i inici d’activitat
En data 16 d’agost de 2013 el Sr. SF presenta projecte per activitat de centre docent per
tal de que l’Annex contra incendis sigui remès a la Direcció general de Prevenció, Extinció
d’Incendis i salvaments per part de l’Ajuntament als efectes del que preveu la Llei 3/2010 de 18
de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures.
Aquest Annex es remet a la Direcció General corresponent en data 6 de setembre de
2013.
En data 1 d’octubre de 2013 el Sr. SF sol·licita llicència d’obres menors per revestiments
i acabats en l’edifici existent a la Rambla del Garraf 14 -16, que actualment està pendent
d’informe tècnic. (exp. d’obres 202/2013)
En data 18 d’octubre de 2013 el vigilant notificador es persona en el centre on segons
informa en la mateixa data comprova que efectivament el centre està en funcionament des de
l’inici del curs escolar.
Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
Decret 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
Expedient de protecció de la legalitat urbanística
L’art. 212 de Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme (en endavant TRLUC) disposa expressament que es produeix vulneració de
l’ordenament jurídic urbanístic tant mitjançant actuacions sense llicència o sense ordre
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d’execució com mitjançant actuacions que no s’ajusten a les condicions d’aquests actes
administratius i que aquests actes constituiran una infracció urbanística de caràcter molt greu,
greu o lleu segons el que correspongui en funció dels supòsits continguts en el arts. 213, 214 i
215.
D’acord amb l’art. 199 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) totes les accions
que presumptament comportin una vulneració de les determinacions contingudes en la llei, han
de donar lloc a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística, d’exercici
preceptiu per a l’administració competent, que podrà tenir per objecte, entre d’altres mesures,
la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i la imposició de sancions.
Segons informe tècnic de data 21 d’octubre de 2013, ens trobem davant una infracció
greu per execució d’obres per implantació d’activitat educativa en funcionament en contra de
les determinacions del planejament urbanístic.
La obertura i funcionament d’aquest centre educatiu sense els permisos pertinents
exercint un ús que el planejament vigent no preveu es configura doncs com a infracció greu en
l’art. 214.b) TRLUC que disposa expressament que és una infracció greu l’incompliment en sòl
urbà
de
les
determinacions
urbanístiques
sobre
usos
del
sòl.
Cal tenir en compte que si be s’està tramitant una Modificació Puntual del PGOU que preveu
l’ampliació dels usos compatibles en la parcel·la de la Rambla del Garraf 14-16 incorporant-hi
l’ús educatiu, aquesta encara no ha estat aprovada definitivament i per tant encara no és vigent
ni, per tant, pot emparar actuacions realitzades d’acord amb les determinacions en ella
contingudes.
Les actuacions consistents en l’exercici d’una activitat incompatible amb els usos
previstos pel Pla General en aquesta adreça i la realització d’obres d’adaptació de l’edifici
dirigides a la realització d’aquesta activitat són actualment il·legalitzables, el que significa que
l’atorgament de les llicències que s’hagin sol·licitat o es pugui sol·licitar en endavant s’ha de
denegar o en el present cas, suspendre cautelarment, mentre que no finalitzi la tramitació de
l’expedient de modificació puntual del PGOU.
L’art. 206 TRLUC disposa en aquest cas que l’administració actuant, mitjançant resolució
del procediment de restauració corresponent haurà d’acordar l’enderrocament de les obres així
com impedir definitivament els usos a que podrien donar lloc.
Expedient sancionador
D’acord amb el que disposa l’art. 270 Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme ( en endavant, RLU), per iniciar el procediment sancionador s’ha d’haver
requerit a la persona presumptament infractora la legalització dels fets llevat que aquest
requeriment no sigui procedent per la manifesta il·legalitat dels usos o obres en curs o ja
executats.
En aquest cas no procedeix requerir la legalització en tant que l’activitat que s’està
exercint en aquest centre actualment no és legalitzable.
Cal posar de relleu que el fet de que s’estigui tramitant una modificació puntual del
PGOU que preveu la incorporació de l’ús educatiu en aquesta parcel·la no atorga cap dret en
aquest sentit, el que significa que la eventual legalització de les obres i l’activitat exercida
s’hauria de produir en tot cas un cop la modificació fos aprovada definitivament per la Comissió
territorial d’urbanisme de Barcelona (CTUB).
En quant a les persones responsables, l’art. 221 TRLUC, disposa que son persones
responsables totes les persones que incorrin en infracció urbanística amb les conductes, les
obres i les actuacions respectives.
Als efectes de dita responsabilitat es consideren persones promotores els agents, les
persones encarregades de la gestió o l’impuls de l’actuació, si no son les persones propietàries.
En les obres que s’executin sense llicència han d’ésser sancionats les persones
propietàries, promotores, constructores o empresàries de les obres.
L’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador per una infracció greu és
l’alcalde/essa qui també ho serà per a ordenar les mesures de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
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Finalment, en quan al procediment, d’acord amb el que preveu l’art. 270 del reglament de
la Llei d’urbanisme (RLU) caldrà estar al que estableix la normativa reguladora del procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya amb les
especificitats que estableixen la llei d’urbanisme i el seu reglament.
A dits efectes, l’art. 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya disposa que
un cop nomenats l’instructor i el secretari en l’acord d’inici de l’expedient, l’instructor formularà
el plec de càrrecs amb el contingut següent:
La identificació de les persones o entitats presumptament responsables.
L'exposició dels fets imputats.
La infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació de la
seva normativa reguladora.
Les sancions aplicables.
L'autoritat competent per imposar la sanció i la norma que li atribueix la competència.
Si s'escau, l'exposició dels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat.
Les mesures de caràcter provisional que, si s'escau, s'adoptin.
El plec de càrrecs, juntament amb l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador,
s'ha de notificar als interessats, atorgant-los un termini com a mínim de 10 dies per formular
al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la defensa dels seus
drets o interessos.
Transcorregut el termini assenyalat a l'article 10.3 del Decret 278/2003 l'instructor
formula la corresponent proposta de resolució que s'ha de notificar als interessats perquè
en el termini de 10 dies puguin presentar-hi al·legacions.
Un cop complerts els tràmits anteriors, l'instructor eleva l'expedient a l'òrgan competent
per resoldre.
Import de la sanció
Pel que fa a la quantia de les sancions l’art. 219.1 TRLUC estableix que les infraccions
greus tipificades en la llei es sancionaran amb multes que van de 3.001 € a 150.000 €; d’acord
amb l’art. 219.2 TRLUC aquestes multes s’hauran d’incrementar fins a la quantia del benefici
obtingut pels infractors, si aquest fos superior.
D’acord amb els arts. 220 TRLUC i 279.4 RLU per tal de graduar les sancions que s’han
d’aplicar, a més dels criteris inclosos en els principis reguladors de la potestat sancionadora,
cal atendre la gravetat del dany amb que la infracció afecta els bens i interessos protegits per
l’ordenament urbanístic, la gravetat del risc creat, el grau de culpabilitat de cadascuna de les
persones infractores, la reincidència, la naturalesa dels perjudicis causats, l’entitat econòmica
dels fets constitutius de la infracció i la viabilitat de la legalització de la infracció comesa.
Als efectes de fixar l’import de la sanció, la data a considerar per tal de determinar el
benefici obtingut en el cas de que ens trobem davant d’un ús continuat és la data de formulació
del plec de càrrecs.
Per altra banda el RLU recull tres tipus de circumstàncies modificatives de la
responsabilitat: aquelles que agreugen la sanció a imposar (art. 279.1), aquelles que l’atenuen
(art. 279.2) i aquelles que poden atenuar-la o agreujar-la en funció de la situació en que s’hagin
d’aplicar (art. 279.3).
Així mateix, l’art. 216 TRUC preveu que els actes tipificats com a infraccions greus o molt
greus pels arts. 213 i 214 que sigui legalitzables constitueixen infracció urbanística lleu si,
abans de que recaigui la resolució sancionadora en el procediment corresponent, els
presumptes infractors n’han instat la legalització de forma deguda i aquesta s’ha aprovat o
autoritzat.
D’acord amb l’anterior es proposa l’adopció del següent acord per part de l’òrgan
competent:
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INCOAR un expedient complex de protecció de la legalitat urbanística contra el Sr. SF en
qualitat de promotor de l’obra de rehabilitació d’edifici existent per implantació d’activitat
educativa i gerent del centre Richmond School en tant que es considera presumpte
responsable de la comissió d’una infracció greu consistent en l’incompliment en sol urbà de les
determinacions urbanístiques sobre usos del sòl en la parcel·la de la Rambla del Garraf 14-16
del terme municipal de Sant Pere de Ribes, que compren els següents procediments:
Procediment de restauració de la realitat urbanística alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
Procediment sancionador
DESIGNAR INSTRUCTOR de l'expedient a la Sra. Marta da Pena Gómez, i
SECRETÀRIA a la Sra. Rosa Ramos González les quals podran ser recusades pels interessats
per les causes i de conformitat amb el previst als arts. 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
CONFERIR a l’interessat un termini de VINT DIES per a poder presentar les proves i
al·legacions que considerin oportunes a la seva defensa.
NOTIFICAR als interessats aquest decret conjuntament amb el plec de càrrecs.
Sant Pere de Ribes, 22 d’octubre de 2013”
Per aquest, el meu decret i d’acord amb les atribucions que em son legalment conferides
RESOLC
Primer. INCOAR un expedient complex de protecció de la legalitat urbanística contra el
Sr. SF en qualitat de promotor de l’obra de rehabilitació d’edifici existent per implantació
d’activitat educativa i gerent del centre Richmond School en tant que es considera presumpte
responsable de la comissió d’una infracció greu consistent en l’incompliment en sol urbà de les
determinacions urbanístiques sobre usos del sòl en la parcel•la de la Rambla del Garraf 14-16
del terme municipal de Sant Pere de Ribes, que compren els següents procediments:
- Procediment de restauració de la realitat urbanística alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
- Procediment sancionador
Segon. DESIGNAR INSTRUCTORA de l'expedient a la tècnica superior en dret Sra.
Marta da Pena Gómez, i SECRETÀRIA del mateix a la Cap de la oficina administrativa de l’àrea
Sra. Rosa Ramos González les quals podran ser recusades pels interessats per les causes i de
conformitat amb el previst als arts. 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, sobre règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. CONFERIR a l’interessat un termini de VINT DIES per a poder presentar les
proves i al•legacions que considerin oportunes a la seva defensa.
Quart. NOTIFICAR als interessats aquest decret conjuntament amb el plec de càrrecs.
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, 25 d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la
secretària general, que en dono fe.

D E C R E T NÚM 493 /2013
DESESTIMAR AL·LEGACIONS-RATIFICAR SUSPENSIÓ C. MISTELA 10
En data 12 de juny de 2013 es dicta decret d’alcaldia 279/2012 en virtut del qual s’acorda
el següent:
“1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística a la mercantil MEREET
SITGES, S.A. per raó la realització de les següents obres no ajustades a la llicència al carrer
Mistela, 10:
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Situació de la tanca provisional d’obra posterior de la parcel·la situada al carrer Mistela
10 més enllà de la distància permesa.
Abocament de terres a la banda sud de la parcel·la situada al carrer Mistela 10 més enllà
de la tanca de l’obra, en sòl qualificat de Parcs, jardins i places públiques (clau A2).
Eliminació d’un reclau de la façana situat en el projecte a l’angle nord-est del volum
principal.
2. ACORDAR la SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que s’estan
executant a la parcel·la del Carrer Mistela 10.
3. ATORGAR a l’ interessat un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a
l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat física alterada per tal de
que pugui presentar les al•legacions que consideri convenients.
4. NOTIFICAR aquest acord a la mercantil MEREET SITGES, S.A. i als Srs. JFJS i SS.”
Aquest Decret es notifica a la societat Mereet Sitges en data 21 de juny de 2013 i al Sr.
JFJS en data 19 de maig de 2013.
En el termini d’audiència atorgat als interessats es presenta escrit d’al•legacions signat
pel Sr. JFJS.
En relació a les qüestions plantejades pel Sr. JFJS s’emet un nou informe tècnic en data
2 d’agost en virtut del qual es confirma el contingut del primer informe. S’adjunta informe a la
notificació
No es presenten més al•legacions.
D’acord amb l’art. 205.2 TRLUC l’òrgan competent ha de ratificar o revocar l’ordre de
suspensió en el termini de quinze dies posteriors a la finalització del tràmit d’audiència; en el
cas contrari, l’ordre resta automàticament sense efecte, sens perjudici que posteriorment es
pugui dictar una nova ordre de suspensió provisional, …, l’òrgan competent ha de requerir la
persona interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el
títol administratiu que l’habiliti per a dur-los a terme, o efectuï la comunicació requerida o, si
s’escau, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol administratiu atorgat o de la
comunicació prèvia efectuada, llevat que aquests actes siguin manifestament il·legalitzables.
La tècnica superior en dret, Sra. Marta da Pena Gómez proposa desestimar les
al·legacions formulades, ratificar l’ordre de suspensió provisional de les obres d’edificació d’un
habitatge unifamiliar al carrer Mistela, 10 i ordenar a la societat Mereet Sitges, SL perquè en el
termini de 2 mesos ajustin les obres a la llicència atorgada.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
Primer. DESESTIMAR les al•legacions formulades pel Sr. JFJS d’acord amb informe
tècnic de 2 d’agost de 2013.
Segon. RATIFICAR l’ordre de suspensió provisional de les obres d’edificació d’un
habitatge unifamiliar al carrer Mistela 10.
Tercer. ORDENAR a la societat MEREET SITGES, S.L. perquè en el termini de dos
mesos a comptar de la notificació d’aquest acord procedeixi a ajustar les obres realitzades a la
llicència concedida procedint a
Modificar la situació de la tanca provisional d’obra posterior de la parcel·la situada al
carrer Mistela 10 per tal d’ajustar-se a la distància permesa.
Retirar les terres abocades a la banda sud de la parcel·la situada al carrer Mistela 10
més enllà de la tanca de l’obra, en sòl qualificat de Parcs, jardins i places públiques (clau A2).
Modificar el projecte aprovat per tal de incorporar els canvis realitzats arran de
l’eliminació del reclau de la façana situat en el projecte a l’angle nord-est del volum principal.
Quart. NOTIFICAR aquest acord 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
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Garriga i Quadres, Sant Pere de Ribes, 25 d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la
secretària general, que en dono fe.
DECRET/0494/2013
RESOLUCIO RECURS PREVI DE REPOSICIO, EXPEDIENT SANDIONADOR PER
INFRACCIO A LES NORMES REGULADORES DELS RESIDUS.
Per el que es RESOL el recurs previ de reposició, expedient sancionador Decret de
resolució núm. 449/2013 incoat contra el Sr. R.M.G., amb DNI núm. 77.281.146-L i amb
domicili a Sant Pere de Ribes.
En data 01/08/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 0359/2013 i la
proposta de resolució contra el Sr. R.M.G.
En data 21/08/2013, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i la
proposta de resolució de data 01/08/2013, on s’establia un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
Que en data 26/08/2013 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201310157, escrit d’al·legacions formulat front la proposta de resolució, on en síntesis
manifesta que:
“Estaba recogiendo chatarra y desarmando un ventilador y vino la policía. Tenía chatarra
en el maletero, pero no iba a dejar nada en la calle, por lo tanto pensaba dejar los plásticos en
la deixalleria. Normalmente llevo todos los materiales a la deixalleria. Solicita que sea anulada
la multa que me han puesto, en caso de no ser posible, poderla pagar en plazos porque no
puedo pagarla de golpe”
Que en data 28/08/2013 els agents de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, TIP 077 i
095, emeten informe de ratificació on manifesten el següent:
“Que es ratifiquen en l’acta que es va aixecar el mateix dia, ja que els agents actuants
van veure com el denunciat llençava un objecte damunt d’una pila de runa.”
Que en data nou d’octubre de dos mil tretze, és resol expedient sancionador per la
següent infracció a les normes reguladores dels residus.
a) – Abandonament fet per persones particulars d’objectes, residus o altres deixalles fora
dels llocs autoritzats.
Que en data 14 d’octubre de 2013 és va notificar al Sr. R.M.G. la resolució de l’expedient
sancionador decret núm. 449/2013 i la carta de pagament núm. 201320771 per un import de
240€, on s’atorgava el termini d’un mes per interposar amb caràcter administratiu Recurs Previ
de Reposició.
Atès que en data 16/10/2013 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201312193 recurs previ de reposició, on en síntesis manifesta,
“Que no estoy de acuerdo con la multa porque ya he dicho que estaba desmontando un
ventilador y que no iba a dejar nada de chatarra en el montón de runa que había allí y a parte la
multa me parece excesiva.”
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador i el Decret d’Alcaldia núm. 439/2013
de data 03/10/2013,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre a tràmit el recurs previ de reposició que esgota la via administrativa,
presentat en data 16/10/2013, pel Sr. R.M.G., amb DNI núm. 77.281.146L.
SEGON.- Desestimar les al·legacions fetes a la resolució de l’expedient sancionador del
Sr. R.M.G. atès que no aporta cap prova en contra del contingut de la resolució i no desvirtua la
manifestació dels agents que van veure com llençava un objecte damunt d’una pila de runa.
TERCER.- Ratificar la sanció imposada per la resolució del decret sancionador núm.
449/2013 i la carta de pagament núm. 201320771, a nom del Sr. R.M.G., amb DNI núm.
77.281.146-L, per la següent infracció:
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240€ (dos cents quaranta euros) per l’abandonament fet per persones particulars
d’objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats, segons article 76.b del Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels
residus.
QUART.- Comuniqui’s aquesta resolució que resol el recurs previ de reposició a
l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Segon Tinent d’Alcalde, el Sr. Francesc Pérez Tenes, a
Sant Pere de Ribes, el 25 d’octubre de 2013, davant meu, la Secretària que en dona fe.
D E C R E T / 495/2013
PAGAMENT NOMINA 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:
- 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 desfavorable núm. 2013/0834 corresponent a la nòmina
d’octubre 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 d’octubre dins de la mensualitat d’octubre de 2013 del Sr. IAC, per import
de 243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina d’octubre 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

476.631,59€

Retencions

109.350,78€

TOTAL NET

367.280,81€

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-vuit
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET 496/2013
AJUT URGÈNCIA SOCIAL EXP. 2005/7
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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta d’un ajut d’urgència
social d’una unitat familiar nombrosa en seguiment social per part dels Serveis Socials Bàsics
del nucli de Ribes, que presenta una greu situació sòcio - econòmica, i que han formalitzat
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petició d’ajut econòmic el dia 22/10/2013, per a solventar el tall del subministrament
d’electricitat de la llar familiar previst a comptar des del dia 28/10/2013. Per part de l’equip
tècnic s’ha parlat amb la companyia subministradora per tal d’aconseguir un ajornament del tall
i així tramitar l’ajut d’urgència pel procediment ordinari i habitual, però no s’han avingut.
Atès l’informe tècnic de Benestar Social de data 23/10/2013 on es justifica les dificultats
econòmiques de la família que es relaciona: Expedient 2005/7.
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
Concedir un ajut d’urgència social a la unitat familiar a que fa referència l’expedient
2005/7 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de 94,51 €, en concepte
de subministrament d’electricitat (Referència del rebut 8201580834676) efectuant el pagament
per transferència bancària a la COMPANYIA ENDESA.
Comunicar aquest acord als interessats.
Donar compte d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es porti a terme.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa presidenta, Anna Gabaldà i Felipe, Sant Pere de
Ribes, vint-i-nou d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.

DECRET Núm. 497/2013
DESIGNACIÓ REGIDOR AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
Vist que en el Ple extraordinari de data 8 d’octubre de 2013 ha aprovat les dedicacions a
l’Ajuntament, amb caràcter exclusiu de l’Alcaldessa i d’un Tinent d’Alcaldia i dos dedicacions
parcials del 50% de la jornada, de dos Tinents d’Alcaldia.
Vist que, tal i com preveu l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, modificat per la base 23 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i així mateix
l’art. 166.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de
les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan exerceixin
aquest en règim de dedicació exclusiva o parcial. En tal cas, hauran de ser donats d’alta a la
Seguretat Social, corrent a càrrec de la Corporació Municipal el pagament de les corresponents
quotes empresarials.
Vistos L’informe favorable núm. 2013/838 emès per Intervenció.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Nomenar amb dedicació retribuïda del 100 per 100 de la jornada laboral al Tinent
d’alcaldia Sr. Lluís Giralt Vidal. Els efectes del seu nomenament són del dia 1 de novembre de
2013 i la retribució de 39.632,36€ € bruts anuals repartit en 14 pagues. En el present any 2013
percebrà la part proporcional al temps treballat. El nomenament haurà de ser acceptat
expressament pel regidor nomenat.
2n.- El càrrec anterior tindrà dret a l’alta en la Seguretat Social, i assumint la Corporació
el pagament de la quota empresarial que correspongui
3er.- Pel que fa a la revisió salarial anual que s’aplicarà als membres de la Corporació
amb dedicació exclusiva, serà la mateixa que la que s’apliqui a la resta de personal de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
4rt.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social del Tinent d’Alcaldia Sr. Lluís Giralt
Vidal des del dia 1 de novembre de 2013 fins al 31 de desembre de 2013 per les següents
quanties:
Regidor

Import

Partida Pressupostària

Lluís Giralt Vidal

6.605,39€

02100.912.10000

2.150,06€

02100.912.16000

Total_______ 8.755,45€
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5è. Que es comuniqui amb posterioritat al Ple de la Corporació en la primera sessió que
es celebri.
6è. Notificar l’acord a la persona interessada.
Així ho resol, mana i signa la Sra. Alcaldessa - Presidenta, Sant Pere de Ribes, 29
d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 498 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIO
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. M.P.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte al recurs de reposició formulat 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. M.P.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. M.P.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
94., segons expedient 1200003707. 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. M.P.C. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94 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 les persones interessades.
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, 29 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 499 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.A.E., 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:
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“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.A.E., l’agent denunciant sí que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
i per aquest motiu es va denunciar i es va retirar al dipòsit municipal. Que l’Ordenança de
Circulació d’aquest municipi també regula, la prohibició d’estacionament i retirada al dipòsit en
el seus articles 14.13. i 21.24 respectivament.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.A.E., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 1300001071. 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. J.A.E. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 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, 29 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 500 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.Q.E., 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. J.Q.E., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.Q.E., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
94., segons expedient 1300002346. Imposar la multa de
- €. Donat que ja s’ha realitzat el
pagament de la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article 80
de la Llei de Seguretat Viària.
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
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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. J.Q.E. la sanció de
-€., com autor de la infracció tipificada en
l’art. 94 del Reglament de Circulació. Donat que ja s’ha realitzat el pagament de la sanció en
període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article 80 de la Llei de Seguretat
Viària.
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, 29 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 501 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. A.M.S., 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. A.M.S., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. A.M.S., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
151., segons expedient 1300002910. Imposar la multa de 200,00- € .
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. A.M.S. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 151 del Reglament de Circulació.
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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, 29 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 502 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. L.C.P., 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, 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 de la
Sra. L.C.P., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. L.C.P., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 1300002584. 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 a la Sra. L.C.P. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 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, 29 d’octubre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

DECRET 503/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 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. 2013/0840 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de setembre de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de setembre
de 2013 per import de 173.048,61€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de
setembre de 2013 per un import de 184.196,22€.
2n. Aprovar una despesa complementària per import de 446,03€ en concepte de
seguretat social del Sr. JLJ, derivada de l’abonament de vacances pendents per motiu del seu
cessament com a funcionari eventual amb efectes del 20 de setembre de 2013.
3r. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes de
setembre de 2013 per import de -20.978,03 €.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, Sant Pere de Ribes, trenta
d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET NÚMERO 504./2013.
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES NOU REGIDOR
En el Ple de la Corporació de data 29 d’octubre de 2013, va prendre possessió del seu
càrrec com a regidor, el Sr. JOSEP RIUS I ROIG, havent estat nomenat regidor d’aquest
Ajuntament, segons s’acredita per la Junta Electoral Central, en virtut de la credencial expedida
en data 15 d’octubre de 2013, i per cessament de la Sra. Maria Núria Mestre i Casas, com a
regidora.
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 regidor de Cultura i Joventut al Sr. JOSEP RIUS I ROIG
SEGON.- Delego en el regidor Sr. JOSEP RIUS I ROIG, les funcions de gestió en l’àmbit
de Cultura i Joventut.
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 trenta d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria general, que en
dono fe.

DECRET 505/2013
APROVACIÓ SOL·LICITUD FOAP 2013
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
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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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que per sol·licitar la subvenció
FOAP 2013 regulada per l’Ordre EMO/248/2013, de 14 d’octubre, ens els documents requerits
no es fa referència a un acord previ de l’Òrgan competent per a la sol·licitud de la mateixa.
S’ha avançat en tramitació de l’expedient de sol·licitud a través dels aplicatius
corresponents, que són l’aplicatiu GIA i a la plataforma EACAT i fins que no s’ha generat el
document final de sol·licitud a través de la plataforma EACAT, últim pas del procés, no s’ha
tingut constància de la necessitat de l’aprovació prèvia per part de la corporació.
Aquest ajuntament sol·licita subvenció per a la realització d’accions formatives al
municipi, per un import de 243.529,50€.
El termini de sol·licitud de la subvenció, ha estat de 10 dies hàbils i finalitza el dia 30
d’octubre de 2013.
Per tot això, per aquest el meu decret, vinc en resoldre el següent:
Aprovar:
La sol·licitud de subvenció FOAP2013 per un import de 243.529,50€ per a la realització
d’acció formatives adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/ades.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de Ribes,
trenta d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
DECRET/0506/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A LES NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 086 i 097, que el senyor A.R.A.R. amb DNI núm.: 47.844.949-G,
pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut a la zona ajardinada del parc Pompeu
Fabra, el dia 08 d’agost de 2013 al voltant de les 12:50 hores i segons acta de la Policia Local
on manifesten:
“Que realitzant patrullatge al parc Pompeu Fabra, els agents observen com a la zona
ajardinada del parc, el gos de Raça Husky mestis amb Collier esta realitzant defecacions.
Observen com quan l’animal acaba de defecar el seu propietari, que estava assegut a un banc,
sense fer l’intent de recollir-la. Que el propietari de l’animal es la persona requerida. Verificat
que el propietari no ha recollit les defecacions, els agents requereixen el fet de recollir-la,
acceptant a fer-ho. Preguntat el motiu de perquè no l’ha recollit, manifesta que avui no portava
bossa i per això no ho a fet. Per aquest motiu, s’aixeca la present informant al requirent que té
cinc dies per portar la documentació del gos a dependències municipals.”
Que es comprova que el Sr. A.R.A.R. no ha aportat la documentació del gos, i comprovat
al registre municipal d’animals, no consta inscrit.
Que el Sr. A.R.A.R. amb DNI núm. 47.844.949-G, pot ser autor/responsable de les
següents infraccions:
– Per embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.
– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- Tenir el gos sense microxip homologat o altres sistemes que es pugin establir per via
reglamentaria.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
Dits fets poden ser constitutius de les següents infraccions:
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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€.
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€.
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, en relació amb l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a
400€.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics, amb una multa de fins a 150€.
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 de delegació de
competències núm. 439/2013 de data 03/10/2013,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor A.R.A.R. amb DNI núm. 47.844.949-G
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient a l’Inspector Cap de la Policia Local, i
Secretari el Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Segon Tinent d’Alcalde, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i 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, i el decret d’Alcaldia núm. 439/2013 de data 03/10/2013.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té 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 vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- 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 novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.
D E C R E T 507 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.A.V., 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, 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 de la
Sra. M.A.V., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
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Declarar a la Sra. M.A.V., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 94., segons expedient 1300002917. 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 a la Sra. M.A.V. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 94 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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 508 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.S.D., 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. J.S.D., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.S.D., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
118., segons expedient 1200005978. Imposar la multa de 100,00- €. Donat que ja s’ha realitzat
el pagament de la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article
80 de la Llei de Seguretat Viària.
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.
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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. J.S.D. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 118 del Reglament de Circulació. Donat que ja s’ha realitzat el pagament de
la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article 80 de la Llei de
Seguretat Viària.
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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 509 / 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: 13046122
Comença per (expedient i nom): 1300002395 J.T.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1300002395 J.T.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 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 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:
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.
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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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 510 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13046123
Comença per (expedient i nom): 1300002753 D.R.P.
Finalitza per (expedient i nom): 1300002409 J.P.G.
Total expedients: 2
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
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant les mateixes en l’existència de
causes justificatives per a la realització de les conductes denunciades.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Les infraccions denunciades no han estat desvirtuades per les persones notificades, que
basen 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 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 les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions 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 les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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D E C R E T 511 / 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: 13046124
Comença per (expedient i nom): 1300001543 R.M.J.
Finalitza per (expedient i nom): 1300001543 R.M.J.
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:
Els 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
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.
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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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 512 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13047908
Comença per (expedient i nom): 1300002449 A.M.M. S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1300002953 N.S.L.
Total expedients: 2
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
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament, identificant els conductors presumptament
responsables de les mateixes.
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L’instructor dels esmentats expedients, a la vista de les al·legacions formulades i de la
resta de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En els expedients que són objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a les persones interessades per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de les infraccions denunciades, sense que s’haguessin
atès els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar
nous expedients sancionadors per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
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.
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 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, 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 les persones interessades.
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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 513 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13047909
Comença per (expedient i nom): 1300003275 S.C.L..
Finalitza per (expedient i nom): 1300000598 A.P.M.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
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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
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant les mateixes en l’existència de
causes justificatives per a la realització de les conductes denunciades.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Les infraccions denunciades no han estat desvirtuades per les persones notificades, que
basen 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 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 les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions 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 les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francesc Pérez Tenes, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 439/2013 de data 3 d’octubre de 2013,
a Sant Pere de Ribes, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 514 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13046166
Comença per (expedient i nom): 1200006751 O.B.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200006751 O.B.M.
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’abril de 2013
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La persona recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
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 dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 515 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
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Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13047943
Comença per (expedient i nom): 1300000263 I.E.S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000263 I.E.S.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 recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
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 dels recursos presentats
RESOLC
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PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
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, 5 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 516/2013
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 21 al 31 d’octubre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201321002

135,50€

COMUNITAT DE
PROPIETARIS C. PAU,
18 I C. TORRETA, 2

201321010

66,50€

201321023

112,75€

NGP

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

Pau, 18 Bxs.

Gual
permanent

Lluís
Companys, 80 bxs.

CFG

Senyalització
gual

Pl. de la Vila,
8

201320967

100€

CASA
RIBES, SCP

VINYET

201320954

61€

MUDANZAS
VILANOVA, S.L.

201320986

83€

SVA

201320985

95€

AVR

201321003

450€

201320994

159,50€

VNG
CONSTRUCCIONES, S.L.
CDG

Taules

i

cadires
Torreta,

29

Bxs-1a
Lluís
Companys, 69
Lluís Vives, 11

Senyalització
Taules i cadires
Mudança
Mudança

Ildefons
Cerdà, 58

Mudança

Jaume
Balmes, 70 1r-1a

Bastides

Ildefons
Cerdà, 53

Tancament
de carrer

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcaldessa Anna Gabaldà Felipe a Sant Pere de Ribes, el dia 5 de
novembre de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dona fe.

DECRET / 517/2013
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
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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. JAR, agent de la policia local, mitjançant instància
E201312061 de 14 d’octubre, en relació a sol·licitar el reconeixement del seu primer trienni.
Vist l’informe favorable núm. 224/2013 emès pel Director de Règim Intern, envers el
reconeixement al Sr. Juan Almansa Ruiz d’un trienni C2 amb efectes d’1 de desembre de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar el reconeixement d’un trienni C2 al Sr. JAR amb efectes de l’1 de desembre
de 2013, i la seva despesa per a l’any 2013 per import total de 22,88€, dels quals 17,90€ en
concepte de triennis a càrrec de la partida 21100.130.12006, i 4,98€ en concepte de seguretat
social a càrrec de la partida 21100.130.16000.
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
novembre de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
D E C R E T núm. 518 /2013
MODIFICACIÓ DELS INTEGRANTS DE L’ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL
En data 25 de febrer de 2013, mitjançant decret d’alcaldia núm. 92/2013, la Ponència
Tècnica Municipal d’Activitats constituïda en aquest Ajuntament va passar a denominar-se
Òrgan Tècnic Ambiental, adaptant-se el seu funcionament i les seves funcions a la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Així mateix, es va establir que aquest Òrgan Tècnic Ambiental estaria constituït pels
següents membres:
Sr. Josep Antoni Blanco Abad, Alcalde – President, o en qui delegui.
Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
o en qui delegui.
Sr. Armand Múrcia Mestres, enginyer tècnic municipal.
Sr. Guillermo Landrove Bossut, arquitecte municipal.
Sra. Eva Garrido Juan, tècnica d’administració general.
Tenint en compte que, mitjançant el decret d’alcaldia núm. 436/2013 de data 2 d’octubre
de 2013, s’aprova un nou cartipàs municipal i es deleguen les funcions de gestió d’Urbanisme,
Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni en el regidor Sr. Joan Garriga Quadres.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- MODIFICAR els integrants de l’Òrgan Tècnic Ambiental constituït mitjançant decret
d’alcaldia núm. 92/2013, substituint al Sr. Josep Antoni Blanco Abad i a la Sra. Abigail Garrido
Tinta pel regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni, Sr. Joan Garriga Quadres.
2.- NOTIFICAR el present decret al Consell Comarcal del Garraf i al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Així ho mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de Ribes, cinc de
novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET 519/2013
APROVACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS 1 PLAÇA 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.
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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:
Jordi Fernández Reigada, membre designat
d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Juan Josep López Ferrer.

per

l’Escola

Vocal nº2:
Actuarà com a secretari, Jordi Roig Mateu, Tècnic mitjà de medi
ambient i com a suplent, Jordi Caballé Andreu, Tècnic Mitjà de Recursos Humans.
Vocal nº3:
Rosa Ramos González, Cap Administratiu de l'Àrea de
Desenvolupament territorial i espai públic i com a suplent Javier Rosa González Administratiu.
Vocal nº4:
Marcelo Arenas Gómez, Encarregat d’obres, edificis i via pública i com
a suplent Jacint Conde Jiménez, Cap de manteniment de Jardineria i Neteja.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
46782396M
77297757R
77110647L
46634305B
46645239C
36567893D
47630564W
52408715H
52428704C
36958187Q
36574626A
38138091C
52219314E

52427840F
38122131E
47638821W
77318705L
38422791A
52213522A
39365350E
47636520R
38055679V
46754173A
52437922S
52426592R
47654698D

52212952P
38118863C
52428108E
47461089Z
77114432D
47633347W
47632019P
44417278T
52215475R
35028572D
52422630H
43446819A
35058527H

33943665N
36522367T
36573537H
36525806N
52428684T
47838070W
52426610L
46727938B
77784675D
52211429A
48020575W
47631335Z
43438891X

47637326W
52429009A
44016882B
45786490E
46592714G
46139004S
30409305Q
35018904R
47636693J
52211871P
47615246W
47639052A
79290674Z
44196275G

52428572A

44176094V

35005101K

77110622V

37734355A

43422284D

52178426M

47630528N

3r.-Declarar exclòs al següent aspirant:
37372627L, per no acreditar la titulació requerida en el punt 1.2 de les bases.
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 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.
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, 6 de
novembre de 2013, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
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D E C R E T 520 / 2 0 1 3
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. 13046033 del dia 16 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 107 infraccions i per un import de 15.100,00
€.
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. 13046957 del dia 28 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 17 infraccions i per un import de 2.400,00 €.
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. 13047818 del dia 25 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 72 infraccions i per un import de 9.700,00 €.
4t. 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. 13046370 del dia 16 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 6 infracció i per un import de 600,00 €.
5è. 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. 13047106 del dia 18 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 5 infracció i per un import de 700,00 €.
6è. 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. 13048132 del dia 25 d’octubre 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infracció i per un import de 600,00 €.
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’abril de 2013, a
Sant Pere de Ribes, 6 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 521 / 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. 13046369 del dia 16 d’octubre de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 6 infracció i per un import
de 3.100,00 €.
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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. 13048131 del dia 25 d’octubre de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import
de 700,00 €.
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, 6 de novembre de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T núm. 522 /2013
ADOPCIÓ MESURES PROVISIONALS RBLA. GARRAF 14-16
En data 30 d’octubre de 2013 s’acorda la incoació d’un expedient disciplinari complex al
Sr. SF, com a gerent i responsable del centre educatiu Richmond School que es notifica a
l’interessat en data 31 d’octubre de 2013 per implantació d’activitat educativa sense títol
habilitant i que actualment es troba en el tràmit d’audiència als interessats.
En el curs de la instrucció d’aquest expedient el dimarts 5 de novembre de 2013 es
realitza inspecció tècnica en el centre per part de l’arquitecte i l’enginyer tècnic municipals que
emeten el següent informe:
“En la visita d’inspecció es constata que:
- A la planta baixa de l’esmentat establiment si desenvolupa una activitat que pot
classificar-se com educativa.
- En el moment de la inspecció, la ocupació simultània de dita planta és d’uns 105
alumnes (d’entre 4 i 11 anys) i d’unes 20 persones adultes (empleats i personal de
manteniment).
- La Titularitat de l’establiment no presenta:
- Justificant de l’atorgament de llicència d’obres menors.
- Justificant d’haver formalitzat la comunicació prèvia d’inici d’activitat.
- Certificat de l’acta de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
- Acta d’inspecció inicial favorable, expedida per una entitat col·laboradora de
l’Administració, de la instal·lació elèctrica receptora de baixa tensió.
Tanmateix es constata que estaven operatives:
La porta d’accés principal (Rambla del Garraf).
La porta d’accés, en PB, a l’espai posterior de l’edifici.
La porta interior i la porta d’accés, en PB, al passadís lateral de l’edifici.
i que no estava operativa:
La porta, situada en PB, que comunica el passadís lateral de l’edifici amb la Rambla del
Garraf.
La cuina i la cafeteria (val a dir que actualment el servei de menjador es cobreix via
catering).
Poden concloure que, d’acord amb allò constatat en la inspecció, no se’n pot deduir
quedi totalment garantida la seguretat dels ocupants de la zona de l’establiment on
efectivament es desenvolupa dita l’activitat educativa.
Aquest és el nostre informe que emetem als seus efectes escaients i sens perjudici de
qualsevol altre criteri millor fonamentat.
a Sant Pere de Ribes, el 5 de novembre de 2013”
Per altra banda en el tràmit previ de comprovació del compliment de la normativa en
matèria d’incendis (art. 21.2 de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis) en data 5 de novembre
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de 2013 la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments emet informe
preceptiu desfavorable que s’adjunta al present informe i que conclou el següent:
El codi tècnic de l’edificació no permet activitats docents d’escola infantil i d’educació
primària amb més de 2m en recorreguts d’evacuació ascendent.
El mateix succeeix amb els altres usos, que el recorregut ascendent no pot excedir de
6m., en aquest cas és superior, segons la seva planimetria són dues alçades de 2,85, és ha dir
els 5,70 que vostès diuen i s’hi ha de sumar els dos forjats fins l’espai exterior segur, suposant
només 0,25m de forjat, serien 0,50m més, per tant 6,20 metres que no està permès.
A part hi ha un seguit de portes de les sortides que no coincideixen en la descripció amb
el càlcul, són sortides núm. 10, 16, 17, 19, 21, 22 i 23.
Ateses les referides circumstàncies i d’acord amb el que preveu l’art. 30 de Llei 3/2010,
del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis que estableix que si del resultat de les inspeccions en resulta un risc
important per a la seguretat de les persones, es podran adoptar directament les mesures
cautelars pertinents, al marge de la incoació del procediment sancionador, que poden
comprendre qualsevol mesura adequada per a evitar o minimitzar el risc detectat, entre altres la
clausura temporal total o parcial de l’establiment, el precinte total o parcial de les instal·lacions
o la inutilització de maquinària.
D’acord amb l’anterior, tenint en compte que dels informes tècnics emesos es desprèn
que en el centre educatiu Richmond School no està suficientment garantida la seguretat de les
persones en matèria d’incendis es proposa l’adopció immediata de les mesures consistents en
el tancament dels accessos a les plantes primera i soterrani des de la planta baixa de forma
que s’impedeixi la lliure circulació entre plantes i a zones no operatives per part de qualsevol
persona que s’haurà d’executar en 48h. des de la notificació de l’acord.
Per aquest, el meu decret i d’acord amb les atribucions que em son legalment conferides
RESOLC
Primer. ORDENAR L’ADOPCIÓ IMMEDIATA, de les mesures consistents en el
tancament dels accessos a les plantes primera i soterrani des de la planta baixa de forma que
s’impedeixi la lliure circulació entre plantes i zones no operatives per part de qualsevol persona
com a màxim en un termini de 48 hores des de la notificació de l’acord.
Segon. ADVERTIR que en el cas que no es procedeixi al compliment de la mesura
indicada en el primer acord, l’Ajuntament procedirà a fer efectiva la clausura d’aquests
accessos a càrrec dels responsables del centre.
Tercer. ATORGAR un termini d’audiència de DEU DIES HÀBILS, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, transcorregut el qual es confirmarà o aixecarà l’ordre d’adopció de
mesures provisionals.
Quart. NOTIFICAR aquests acords 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, Sant Pere de Ribes, 7 de novembre de dos mil tretze, davant meu, la
secretària general, que en dono fe.

D E C R E T 523/2013
Deixar sense efecte decret 450/2013 i requerir a la Sra. FPB com a propietària de
l'immoble del C. Comas i Sola, 27 (OGTR)
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
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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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta d’un risc sanitari .
El 9 d’octubre d’enguany es va requerir a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona que realitzes un tractament de neteja i desinfecció en la instal·lació
d’aigua potable del C/ Comas i Solà núm. 27, on s’ubica en el nostre municipi, per part d’una
empresa o servei autoritzat per a la prevenció i control de la legionel·losi, arran d’una
comunicació de presencia de legionel·la en la mateixa.
Aquest requeriment, adreçat a l’esmentat Organisme, es va fer mitjançant el Decret
d’Alcaldia 450/2013, d’acord amb la normativa per a la prevenció i control de la legionelosi.
Vista l’ al·legació efectuada per l’Organisme, que s’annexa en aquest decret, en la que
manifesta que no és el titular de la instal·lació.
Per aquest el meu decret, vinc en resoldre el següent:
1.- Deixar sense efecte el decret 450/2013, de 9 d’octubre.
2.- Requerir a FPB, com a propietària de l’immoble i titular de la instal·lació, perquè en el
termini de 3 dies es procedeixi a realitzar un tractament de neteja i desinfecció, per part d’una
empresa o servei autoritzat per a la prevenció i control de la legionel·losi, la qual haurà
d’emetre el corresponent certificat de la tasca realitzada. Aquest certificat haurà de ser aportat
a l’Ajuntament pel titular de la instal·lació, així com també una nova analítica de l’aigua de la
instal·lació realitzada als 15 dies d’efectuat el tractament.
3.- Notificar aquest acord a la propietària de l’immoble Sra. FPB i a l’Organisme de
Gestió Tributària.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Anna Gabaldà i Felipe, a Sant Pere de Ribes,
vuit de novembre de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que el decret 495/2013 sobre el pagament de la nòmina, demana l’informe d’intervenció.
Sobre el decret 490/2013 hi ha una errada de situació de pàgines, demana es revisi, i
se’ls lliurin els informes tècnics i jurídics pels quals es canvia l’adjudicació de l’empresa del
manteniment de l’enllumenat.
Respecte l’ordre EMO 248/2013 sobre accions formatives, que es destinen 243.529€
voldria la relació sobre les accions formatives d’ocupació i perquè es faran servir els diners.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular pidiendo
información sobre los mismos decretos que la Sra. Garrido. Además el importe ofertado por
Elecnor y los motivos de la suspensión de la adjudicación.
Respecto el decreto 505/2013 sobre la solicitud de subvención del FOAP, está dirigido a
los desempleados y quieren saber como se va emplear este dinero.
Pide el índice de los decretos.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

5.

Donar compte de l’informe de morositat
INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ NÚM. 0899/2013
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ASSUMPTE: INFORME per donar compte al PLE en compliment de la LLEI DE MOROSITAT
15/2010 corresponent al tercer trimestre del 2013.
Proposat pel: PLE DE DESEMBRE DE 2013
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i
d’estímul al creixement i a la creació de treball.
S’INFORMA:
PRIMER: D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.3 de la llei 15/2010, els Tresorers
de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis previstos en la llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que
inclourà necessàriament el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les que
s’està incomplint el termini.
Així d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, modificat per l’article 33 del RDL 4/2013, s’estableix que el
procediment d’acceptació i comprovació de la conformitat dels béns o serveis no podrà ser de
més de 30 dies naturals des de la data de recepció dels béns o prestació del serveis i que el
termini de pagament serà de 30 dies a comptar de la data d’aprovació de les factures.
Per altra part, segons l’article 5.4, de la llei 15/2010 la Intervenció incorporarà a
l'informe trimestral al Ple regulat en l'article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius pel que fa als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació
en el citat registre i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l'obligació o que s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació. El Ple, en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d'aquesta informació,
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat
agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
Per últim, d’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes
autònoms locals subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria per a cada
trimestre natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent
al del tancament del trimestre natural
SEGON: Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al tercer trimestre
de l’exercici 2013, estructurat en dos grans blocs:
Pagaments del tercer trimestre de 2013 ( annex I):
En primer lloc la informació relativa als pagaments efectuats entre el dia 1 de juliol i el 30
de setembre, d’acord amb la “Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”, que va publicar el Ministeri d’Economia i Hisenda.
Aquesta Guia inclou entre altres els següents càlculs a incloure a l’informe:
“1. Cálculo del período medio de pago (PMP). El “Periodo medio de pago” de los
efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en
realizar los pagos.
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2. Cálculo del período medio de pago excedido (PMPE). El “Periodo medio de pago
excedido” de los efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que
las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal.
Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el trimestre

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.

Període
Període
mig de
mig
pagamen
pagamen
t excedit
t (PMP)
(PMPE)
(días)
(dies)

Dins el període legal
Número
de
pagament
s

Importe
Total

Fora del període legal
Número
de
pagament
s

Importe
Total

45,33

36,22

19

9.746,24

22

8.617,15

21 -Reparaciones, mantenimiento y
conservación.
22 -Material, suministros y otros.

46,54

19,62

46

10.996,84

98

66.806,91

37,08

12,92

145

163

23 - Indemnizaciones por razón del
servicio.
24 -Gastos de publicaciones.

44,55

39,11

36

216.218,4
9
1.966,90

33

369.498,0
2
1.597,99

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

26 -Trabajos realizados por Instituciones
sin fines de
27 -Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas.
2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

39,27
0,00

10,95
0,00

4
0

20.148,78
0,00

6
0

114.116,6
6
0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Aplicados a Presupuesto

28,00

0,00

1

76,00

0

0,00

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0

38,56

13,75

251,00

0,00
259.153,2
5

0,00
560.636,7
3

Inversiones Reales
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)
Pendientes de Aplicar a Presupuesto
0,00
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a Presupuesto
0,00

322,00

D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 573
Quantitat total d‘operacions comercials pagades durant el trimestre: 819.789,98 euros
Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 251 ( 43,80 %)
Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 259.153,25 euros ( 31,61 %)
Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 322 ( 56,20 %)
Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 560.636,73 euros (68,39%)
Període mitjà de pagament ponderat des de entrada per registre (PMP): 38,56 dies
Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures pagades
fora del termini legal des de entrada en el registre (PMPE): 13,75 dies
El RDL 4/2013 va establir un canvi respecte a la normativa anterior de forma que el
període mig de pagament es calculés des de la data d’aprovació de les factures, quan abans es
calculava des de la data del registre d’entrada en el registre de factures de l’Ajuntament.
Actualment no s’ha introduït aquest canvi de criteri en el programa de comptabilitat, ja
que l’empresa gestora de l’aplicació informàtica ha comunicat a l’Ajuntament que fins que no
sigui resolt el recurs de cassació presentat en relació a la modificació operada no es realitzarà
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l’actualització corresponent. Per aquest motiu no es disposen dels mitjans tècnics per
comprovar si es compleixen les condicions i requisits actuals.
No obstant, sembla clar que si el període mitjà de pagament des de la data del registre
d’entrada és de 38,56 dies, el període mitjà de pagament des de l’aprovació de les mateixes
s’aproximarà als 30 dies exigits per la llei.
Per altra banda, de les dades anteriors també es pot extreure que han incrementat tant
en el nombre com en l’import total les factures pagades fora del termini legal, sent el
percentatge del primer trimestre del 28,97%, les del segon trimestre del 33,85% i en el trimestre
actual del 43,80%. En aquest tercer trimestre, s’han de tenir en compte dos factors que afecten:
el primer és que durant aquest període es van aprovar dos expedients d’extrajudicials de crèdit
que han incrementat el període mitjà de pagament; i l’altra fet que durant el mes d’agost no es
reuneix la junta de govern local, òrgan que té delegada l’aprovació de factures.
Factures o document justificatius pendents de pagament 30 de setembre de 2013 (annex
II)
Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es
troben pendents de pagament a 30 de setembre de 2013:
Factures o documents justificatius
pendents de pagament a final de
trimestre

Dins de període legal
Número
PMPP 1 PMPPE2 d'operacions

Fora de període legal

Import
total

Número
d'operacions

Import
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.
21 -Reparaciones, mantenimiento y
conservación.
22 -Material, suministros y otros.
23 - Indemnizaciones por razón del
servicio.
24 -Gastos de publicaciones.
26 Trabajos realizados por Instituciones
sin fines de lucro
27 -Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas
2 - Sin Desagregar
Inversiones Reales
Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales
Sin desagregar
TOTAL

62,50
27,00

32,50
0,00

0
1

0,00
9.620,50

2
0

780,36
0,00

178,77

146,27

0

0,00

7

2.198,55

2.174,00

2.114,00

0

0,00

1

12,39

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

33,00

3,00

0

0,00

1

53.751,59

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

37,70

9,42

1

9.620,50

11

56.742,89

a) Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre: 12
b) Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament a final del trimestre:
66.363,39 euros
c) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 1 (8,33%)
d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 9.620,50 euros (14,50%)
e) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 11 (91,67%)
f)

Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 56.742,89 euros (85,50%)

g) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de entrada per registre (PMPP):
37,70 dies
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h) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora del termini
legal des de entrada en el registre (PMPPE): 9,42dies
Del trimestre anterior a l’actual s’ha passat de 68 factures pendents de pagament a
només 12, de les quals una d’elles està pendent de pagament dins del termini i la resta, és a dir
11 factures estan fora de termini legal. Actualment tant la factura que a 30 de setembre estava
dins de termini com 5 de les factures fora de termini ja han estat pagades.
De les que resten pendents, 2 factures corresponen als exercicis 2007 i 2009 per a les
quals s’haurà de tramitar el corresponent expedient de prescripció, tal i com ja es va posar de
manifest en l’informe del segon trimestre, per altra banda 2 de les factures estan retingudes
degut a l’existència de deutes a l’Ajuntament per les quals s’ha d’elaborar el corresponent
acord de compensació de deutes.
Per fer una aproximació del període mig total de pagament si consideréssim que totes
les factures que es troben pendents de pagament es fessin efectives el dia 30 de setembre de
2013, el període serien uns 38,49 dies.
TERCER: Pel que fa a les obligacions de la intervenció d’emetre informe al Ple,
s’adjunta al present informe una relació detallada de les factures en les quals hagin
transcorregut més de 30 dies des de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin
tramitat (acord d’aprovació) de l’Entitat Local a 30 de setembre de 2013.
Aquestes factures resten pendents de conformar per les àrees corresponents i que es
poden resumir de la següent forma:
AREA

NUM FACT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

0

% FACT

IMPORT

% IMPORT

0,00%

0,00 €

0,00%

BENESTAR SOCIAL RIBES

1

2,22%

255,55 €

0,20%

SANITAT RIBES I ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

EDIFICIS MUNICIPALS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

CULTURA RIBES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

CULTURA ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

EDUCACIÓ RIBES

2

4,44%

2.031,62 €

1,59%

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ENLLUMENAT

10

22,22%

6.592,79 €

5,16%

ESPORTS ROQUETES

3

6,67%

6.473,54 €

5,07%

ESPORTS RIBES

3

6,67%

364,35 €

0,29%

NOVES TECNOLOGIES

18

40,00%

87.450,76 €

68,48%

MITJANS DE COMUNICACIÓ

0

0,00%

0,00 €

0,00%

GOVERNACIÓ

0

0,00%

0,00 €

0,00%

RECURSOS HUMANS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

SERV. ECONÒMICS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

RESIDUS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

URBANISME

1

2,22%

18.528,97 €

14,51%

JARDINERIA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

VIA PUBLICA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

OCUPACIÓ

0

0,00%

0,00 €

0,00%

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1

2,22%

300,00 €

0,23%

SAD

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ÒRGANS DE GOVERN

6

13,33%

5.703,94 €

4,47%

45

100,00%

TOTAL

127.701,52

100,00%

Les 45 factures que es troben pendents de conformar presenten una mitjana de 103 dies
per a la seva tramitació, és a dir 91 dies d’excés respecte els 30 dies que atorga la normativa.
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Més enllà, en termes ponderats amb els imports de les factures, aquests es transformen en
124,03 dies d’excés.
En quant a l’evolució respecte al segon trimestre de 2013:

AREA

PENDENTS
CONFORMAR A
30/09/2013
NUM
FACT

IMPORT

PENDENTS
CONFORMAR A
30/06/2013
NUM
FACT

IMPORT

EVOLUCIÓ ULTIM
TRIMESTRE
EVO.
EVO. FACT
IMPORT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

BENESTAR SOCIAL RIBES

1

255,55 €

0

0,00 €

1

255,55 €

SANITAT RIBES I ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

EDIFICIS MUNICIPALS

0

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

CULTURA RIBES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

CULTURA ROQUETES

0

0,00 €

1

46,65 €

-1

-46,65 €

EDUCACIÓ RIBES

2

2.031,62 €

2

265,06 €

0

1.766,56 €

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00 €

1

899,90 €

-1

-899,90 €

ENLLUMENAT

10

6.592,79 €

4

6.096,78 €

6

496,01 €

ESPORTS ROQUETES

3

6.473,54 €

1

23,73 €

2

6.449,81 €

ESPORTS RIBES

3

364,35 €

1

20,61 €

2

343,74 €

NOVES TECNOLOGIES

18

87.450,76 €

9

45.808,43 €

9

41.642,33 €

MITJANS DE COMUNICACIÓ

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

GOVERNACIÓ

0

0,00 €

1

44,69 €

-1

-44,69 €

RECURSOS HUMANS

0

0,00 €

1

1.914,01 €

-1

-1.914,01 €

INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

RESIDUS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

URBANISME

1

18.528,97 €

4

2.651,87 €

-3

15.877,10 €

JARDINERIA

0

0,00 €

1

285,78 €

-1

-285,78 €

VIA PUBLICA

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

OCUPACIÓ

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1

300,00 €

0

0,00 €

1

300,00 €

SAD

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

ÒRGANS DE GOVERN

6

5.703,94 €

10

6.298,47 €

-4

-594,53 €

TOTAL

45

127.701,52 €

36

64.355,98 €

9

63.345,54 €

Les factures pendents per àrea amb morositat han augmentat en 9 factures respecte les
dades del segon trimestre del 2013, aquestes pertanyen bàsicament als programes
d’enllumenat i de noves tecnologies.
QUART: Tal com s’estableix en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, sens perjudici de que el
present informe sigui presentat i debatut pel Ple de la Corporació, serà obligatòria la seva
remissió al òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i de la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Tal com s’estableix en l’article 5.4 de la Llei 15/2010, el Ple en el termini de 15
dies des de la reunió de coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la
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relació de factures i documents que s’hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació. Aquest informe es recull a l’annex IV.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

6.

Exempció de pagament taxes per l’obtenció de la llicència 1a. utilització per
ampliació planta de compostatge

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió informativa de les Àrees de –Territori,
Finances i Governació i a proposta del President de l’Àrea de Territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
La Mancomunitat Penedès - Garraf demana l’exempció de les taxes per a l’obtenció de la
llicència de primera utilització per l’ampliació d’una zona coberta a la Planta de Compostatge
(expedient 24/2013).
En relació amb aquesta petició, cal establir que l’article 7.3 de l’ordenança fiscal núm. 16,
estableix que “estaran exemptes del pagament de la quota de la taxa, les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin”.
Així mateix, s’estableix que serà el Ple de l’Ajuntament qui declari aquesta obra com
d’especial interès o utilitat municipal, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.
Per tot això, atesa la necessitat i l’objecte de l’obtenció d’aquesta llicència, consistent en
posar en funcionament la zona d’una coberta a una infrastructura d’utilitat pública, pel servei
que presten, es considera que podria acordar-se l’exempció de la taxa, essent tanmateix el Ple
l’òrgan competent per a acordar-ho.
D’acord amb l’anterior i de conformitat amb les competències que li son conferides
legalment i a l’informe jurídic emès en data 11 d’octubre de 2013 per la tècnica d’administració
general, Sra. Eva Garrido Juan.
Vist l’informe intervingut i conforme d’Intervenció núm. 2013/0868 de data 5 d’octubre.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 192/2013 de data 5 de novembre.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DECLARAR com a obra d’interès municipal l’obra d’ampliació d’una zona
coberta a la Planta de compostatge, situada al Camí Corral d’en Carro “Mas de les Catalunyes”
s/n, d’aquest terme municipal.
Segon.- ACORDAR l’exempció del pagament de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques de primera utilització (OF núm. 16).
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Mancomunitat Penedès - Garraf.

Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme dient, que per fer
l’exempció de taxes cal primer declarar-ho com obra d’interès municipal.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que hi ha un gran interès en tot el tema de gestió de residus, i perquè a
través del servei de la Mancomunitat es puguin enllaçar converses de tot el servei que tenen
delegat.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que votaran a favor de la proposta perquè entenen d’interès públic el servei que fa la
planta de compostatge.
Proposen que es plantegi a la Mancomunitat el rebre en recompensa accions formatives
o pedagògiques de conscienciació pel tema de tractament de residus.
Respon el Sr. Garriga dient que es recull el plantejament de la Sra. Garrido, per les
converses que s’iniciïn i que la taxa no quedi en res i permeti algun tipus de compensació.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

7.

Aprovació provisional Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística
d'ampliació d'usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les l’Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del president de l’Àrea de Territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen,
En data 21 de maig de 2013, el Ple municipal va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’ampliació d’usos permesos a la Rambla del
Garraf, 14-16.
S’ha sotmès el document a informació pública durant el termini d’un mes, exposant
l’edicte corresponent al tauler d’anuncis i web municipals. Ha sortit la publicació al Diari de
Vilanova de data 7 de juny de 2013 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
10 de juny de 2013. Finalitzat el termini l’11 de juliol de 2013, no s’ha presentat cap al·legació
al respecte, segons certificat emès per la Secretària General en data 26 de juliol de 2013, el
qual està inclòs a l’expedient de referència.
S’han sol•licitat informes als Organismes sectorials, d’entre els quals es troben els
Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per
tal d’informar en matèria ambiental, de mobilitat i d’ensenyament, respectivament.
En data 1 de juliol de 2013, s’ha rebut l’informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona, el qual s’adjunta a l’expedient.
En data 3 de juliol de 2013, s’ha rebut informe favorable de la Direcció General de
Transports i Mobilitat, el qual s’adjunta a l’expedient.
En data 12 de juliol de 2013, s’ha rebut informe favorable de la Direcció dels Serveis
Territorials d’Ensenyament, el qual s’adjunta a l’expedient.
En data 10 de setembre de 2010, el Sr. IGRB, presenta una al·legació mitjançant el
registre d’entrada número 10675, la qual és informada jurídicament per la Tècnica superior en
Dret Sra. Marta da Pena Gómez i la qual s’adjunta a l’expedient.
De l’informe jurídic, se’n descriu el següent:
<<.../... de la lectura de l’al·legació es pot deduir que s’ha produït una confusió per part
de l’al·legat entre dos expedients administratius de Modificació Puntual de PGOU que es troben
actualment en tràmit.
L’al·legació es presenta dins el termini d’informació pública de la
Modificació Puntual del PGOU de delimitació d’un àmbit d’actuació urbanística comú per a la
implantació del segon i tercer tram de la Rambla del Garraf, que no té rés a veure amb la
Modificació Puntual del PGOU d’ampliació d’usos a la Rambla del Garraf 14-16, que realment
és objecte de les al•legacions formulades segons es desprèn dels seu contingut.
Aquesta al·legació per tal de ser admesa s’hauria d’haver presentat en el termini
d’informació pública corresponent que a tots els efectes va finalitzar l’11 de juliol de 2013
segons resulta dels edictes publicats en els diaris oficials.
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Per aquest motiu i donada la seva extemporaneïtat es proposa inadmetre l’al·legació
presentada per part del Sr. IGRB en data 10 de setembre de 2013..../....>>
Vist l’informe intervingut i conforme d’Intervenció núm. 2013/0706 de data 3 de setembre
de 2013.
De conformitat amb els antecedents i havent assumit com a propi el document de
modificació puntual de Pla General d’Ordenació Urbana, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords:
I.- INADMETRE l’al·legació presentada pel Sr. IGRB de data 10 de setembre de 2013, en
base a l’informe jurídic de data 18 d’octubre de 2013.
II.- APROVAR PROVISIONALMENT, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana d’ampliació d’usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16, del nostre terme municipal.
III. RATIFICAR L’ACORD DE LA SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
urbanístiques, ambientals i d’activitats i altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, sempre i quan no s’hagi produït la publicació en el DOGC de
l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació urbana de Sant
Pere de Ribes per ampliar els usos permesos a la Rambla del Garraf i regular l’ús de taller
artesanal al municipi. En tot cas es fa constar que, de conformitat amb l’article 102.4 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui vigent l’esmentada suspensió es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions de la modificació del PGOU.
IV.- TRAMETRE L’EXPEDIENT A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE
BARCELONA, a efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb allò que disposa l’article
78 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 d juliol de
2005.
V.- NOTIFICAR els presents acords als interessats amb indicació dels recursos
legalment establerts.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Urbanisme dient, que aquest
punt ha estat objecte en diferents ordres del dia i retirat per diferents motius.
Es porta a l’aprovació provisional la modificació puntual que permetrà la instal·lació
d’activitats econòmiques que no eren permeses. Va ser retirat d’un anterior Ple a petició del
seu grup i ara ho presenten de nou.
S’ha fet arribar als regidors la documentació i el calendari de les actuacions portades a
terme.
La situació en aquests moments està encarrilada i des del Govern hi ha la voluntat de
presentar l’aprovació provisional d’aquesta modificació que permetrà els usos.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que entenen que Unitat Municipal 9 ha variat la seva posició respecte de l’aprovació
inicial. En l’aprovació inicial no van votar a favor d’aquest punt i en canvi ara si que ho voten a
favor.
El Partit Socialista manté el mateix posicionament de vot a favor en l’aprovació inicial i ho
mantenen en coherència del vot a favor del que van efectuar en el seu moment.
Constaten que Unitat Municipal 9 ha canviat el seu posicionament. Entenen que és
diferent el estar a l’oposició i un altre cosa és estar al Govern.
S’alegren perquè és important que les coses puguin tirar endavant, però és una llàstima
doncs s’ha perdut un mes respecte la modificació del Pla General. Ho diu perquè el mateix punt
amb el mateix dictamen i informes estava preparat l’anterior Ple i va ser retirat. No ha canviat
res respecte el punt plantejat avui.
S’alegren que hagin canviat de posició, com deia Groucho Marx “tinc aquests principis i
si no li agraden en tinc d’altres”, en aquest sentit creu que el Sr. Garriga s’assembla molt en
Groucho Marx.
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S’alegren que hagin canviat perquè és una posició favorable als interessos del municipi.
Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme dient que les paraules la
retraten. No pensa posar-se al seu nivell.
La posició d’UM9 ha canviat ja ho van dir en el primer Ple. Quan es va portar la primera
aprovació van manifestar que no els semblava correcte ubicar una escola allà i continuen
pensant-ho. Si la Sra. Garrido se l’escoltés li arribarien els imputs.
Ells no han canviat. El que van dir és que serien respectuosos amb la voluntat del Ple
municipal perquè era una cosa que venia de l’antic Govern amb l’aprovació majoritària pel Ple.
Aclareix que entrar al Govern no significa, no ser respectuosos amb aquelles coses que
d’alguna manera s’heretaven.
Mentre la Sra. Garrido es trobi en la tessitura de no acceptar que no és alcalde actuarà
d’aquesta manera.
Altra cosa és dir que no ha canviat res, ho van retirar el mes passat del Ple perquè van
veure que hi havia unes coses que no s’havien fet bé. Aclareix que els informes tècnics no són
els mateixos i proposa a la Sra. Garrido que ho pregunti als tècnics.
Pressuposaven que es portava endavant una activitat sense llicència, i això va conduir a
que es retirés el punt del Ple.
Desprès s’han fet diverses actuacions, entre elles una inspecció tècnica, i s’han aplicat
mesures cautelars, s’han tancat accessos per evitar perills i tot això ha comportat que es torni
ha presentar en el Ple. Votaran a favor, tal com han dit, per respecte a tot això.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido, portaveu del Partit Socialista de Catalunya dient,
que ja sap que no li agrada que ella intervingui en el Ple.
Sap que només li agradaria ser sol, i manar vostè sol, però això és la democràcia i s’ha
d’acceptar que se li diguin coses que no agraden, de la mateixa manera que ella accepta les
coses que diu el Sr. Garriga i no són del seu gust. Això forma part de la democràcia i del debat
polític, un debat que sempre quan el Sr. Garriga estava en l’oposició ho demanava a l’anterior
equip de Govern.
Deixi d’enredar amb els informes tècnics perquè els expedients van ser oberts el 22
d’agost.
El 5 d’agost s’inicia aquest expedient, a través d’unes notificacions, perquè sembla que
s’han fet unes obres, per tant el 22 d’agost es va obrir un expedient informatiu que donava lloc
a un expedient disciplinari.
Demana al Sr. Garriga que no enredi amb informes tècnics perquè no tenen res a veure
amb el punt d’avui, doncs és la modificació del Pla General per l’ampliació d’ús educatiu de
manera que aquestes persones i activitat, que ara veu que els agrada, pugui cursar la seva
llicència.
Li sembla que van tard, doncs si s’hagués aprovat el mes anterior aquesta activitat
segurament ja tindria llicència. Està bé que hagin canviat de posicionament doncs això fa que
les coses puguin tirar endavant.
Quan el Sr. Garriga diu que són respectuosos amb les majories, ella creu que depèn de
què, doncs en el tema de les entitats esportives no ho han estat. Es van aprovar per majoria
una sèrie d’ordenances i taxes que desprès vostès ho han canviat. Respectuosos amb les
majories en allò que els interessa.
Respon el Sr. Garriga dient, que respectuosos amb les majories en allò que els ocupa.
Els informes tècnics estan aquí. El 5 d’agost es fa una actuació i un altra el 22 d’agost, el
10 se setembre, el 25 d’octubre, el 31 d’octubre, el 5 de novembre i totes estan relacionades i
signades. No s’inventen res.

73

Ple ordinari
19 de novembre de 2013

Referent a la democràcia no li sap greu que la Sra. Garrido parli, però si que digui coses
que no són. Pot parlar el que vulgui, ho respecta. No coincidirà en les afirmacions que es fan
sobre el seu grup i no són certes i aquestes les discutirà.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

8.

Aprovació rectificació anual de l’inventari a 31 de desembre de 2012

Es proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació, la rectificació anual de l’Inventari
municipal autoritzat per la Secretaria, en que es reflecteixen les variacions hagudes durant el
període de 2012.
Vistos els articles 102; 103 i 105 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
Atès que la instrucció de comptabilitat aprovada per O. EHA/4041/2004, de 23 de
novembre que diu a la regla 15 que l’entitat comptable haurà de comptar amb l’oportú Inventari
de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de forma individual els
diversos elements de l’immobilitzat que té registrats a la seva comptabilitat, i que en el cas de
no existir una necessària coordinació entre la comptabilitat i l’Inventari General, l’Entitat haurà
de comptar amb un inventari específic, de caràcter comptable, per detallar individualment el
seu immobilitzat.
Vists l’informe amb objeccions d’Intervenció núm.: 2013/859, de data 11 de novembre.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm.: 0179/2013, de data 31 d’octubre.
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar la rectificació i comprovació de l’Inventari de béns i drets municipals, referit a
31 de desembre de 2012.
2.- Remetre una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzat per secretaria amb el vist
i plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat, tal com preveu l’article
105.3 de l’esmentat Reglament.
El Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Habitatge i Patrimoni demana que el tema el
presenti la Secretaria doncs considera que és la persona oportuna per fer-ho.
Pren la paraula la Secretaria de la Corporació, Sra. Margarita Sanz González dient, que
es proposa la rectificació de l’inventari de bens municipals per l’any 2012. Aquesta incorpora
totes les modificacions que s’han produït al llarg de l’exercici.
L’inventari municipal és un inventari consolidat que incorpora tots els bens, drets i
accions dels ens locals, el patrimoni municipal del sòl, el patrimoni històric artístic, i també el
patrimoni de les empreses o organismes dependents de l’Ajuntament.
El patrimoni de Garraf Promocions Municipals no s’ha incorporat perquè no se’ls ha
facilitat l’inventari definitiu aprovat per la Junta General, que sembla la tindran properament a
aquests efectes, per tant s’haurà d’aprovar separadament.
Quant a les modificacions que es presenten aquest any són la incorporació de la divisió
horitzontal del Mercat municipal de la Sínia, que tot i existir no estava realitzada la declaració
d’obra nova i divisió horitzontal fins l’any 2012 i s’ha pogut inscriure en el registre de la
Propietat i s’ha incorporat a l’inventari dividit per cadascuna de les plantes i unitats que
composen el mercat.
S’ha donat d’alta alguna finca adquirida per l’Ajuntament i derivat de reparcel·lacions del
polígon industrial Vilanoveta, destinades a espais lliures parcs i jardins.
Una altra ha estat derivada del PAU 5 Pla de Millora Urbana núm. 6, que es va adquirir
per reparcel·lació.
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Un altra també, d’espais i itineraris de vianants, adquirida per reparcel·lació, cessió
obligatòria en el polígon industrial Vilanoveta.
Hi ha un solar en el sector els Colls que està destinat a via pública i aparcaments, derivat
del Pla parcial de la Casa del Mar.
Hi ha una xarxa viària en el polígon industrial Vilanoveta adquirida per reparcel·lació.
S’han donat d’alta els camins veïnals. S’ha fet una relació i si en surten més al llarg de
l’any s’aniran incorporant els que vagin sorgint i no estiguin inclosos.
Respecte a béns mobles s’ha incorporat diversa maquinària per valor de 12660€. S’ha
incorporat material, utillatge, béns mobles, equipaments i programes informàtics.
També hi ha una sèrie d’infrastructures que estan valorades i s’han anat fent al llarg de
l’exercici 2012 per valor 428.000€. També hi ha millores en edificis municipals per valor de
386.000€, instal·lacions de climatització, calefacció, adquisició d’un camió.
Valors immobiliaris en els quals no hi ha hagut cap modificació.
En quant al patrimoni municipal del sòl no ha variat durant l’exercici.
El patrimoni històric artístic és el mateix que es tenia fins ara i en el tema del patrimoni
de Garraf Promocions quedarà per una propera incorporació.
Es fa constar respecte la UAU que no està actualitzada aquesta edificació doncs quan va
estar adquirida per l’Ajuntament a través de Garraf Promocions Municipals, que la va vendre,
es va incorporar al Registre de la Propietat tal com estava en la escriptura inicial, però
actualment s’han fet una sèrie de variacions tant en qualificació de l’edifici, com de distribucions
de l’espai que no s’ajusten a les incorporacions que tenen fetes en l’inventari amb la qual cosa
caldria fer aquesta rectificació.
Consten també les amortitzacions del diversos béns produïts al llarg d el l’any, facilitades
per la intervenció.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular de Catalunya
demanant que se li aclareixin algunes coses sobre l’article 104 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya, que dice que la comprobación se debe efectuar siempre que se
renueva la Corporación.
Ahora se habla de la rectificación del inventario, pero la comprobación debe hacerse
cuando se renueva la Corporación.
El resultado, dice el artículo 104, se debe consignar al final del documento sin perjuicio
de levantar un acta adicional con el objeto de establecer las responsabilidades que se puedan
derivar para los miembros salientes y lo entrantes.
Pregunta si se ha llevado a cabo la comprobación y como debe realizarse.
Respon la Sra. Margarita Sanz González, Secretaria de la Corporació, que s’està duent
a terme, però està plantejat per la renovació de les Corporacions Locals quan es fa cada 4
anys. En aquest moment es té coneixement que es produirà la renovació i es pot treballar
sobre l’inventari en aquesta data.
La renovació o canvi de Corporació no era previsible amb la qual cosa s’estava treballant
en l’inventari de l’exercici 2012. Ara s’està treballant, però encara trigaran una mica en
l’inventari del 2013, que no tocaria haver-lo elaborat fins la finalització d’aquesta any de cara a
l’any 2014, però haguda compte que hi ha hagut un canvi en la Corporació han començat a
treballar en el mateix per poder fer la comprovació de l’inventari a la data del canvi de la
Corporació. Es farà.
Segueix amb el torn de paraula el Sr. Rodríguez dient que la duda la tiene por que el
dictamen dice que se propone al Pleno que adopte la rectificació i comprovació.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
preguntant quin regidor defensa el punt.
Tenen dubtes perquè si no s’ha fet la comprovació i el que es proposa és això, entenen
que el dictamen no s’ajusta a la realitat del document que es proposa.
O s’aprova només la rectificació i la comprovació s’aprova en el moment que es faci la
comprovació o s’estarà aprovant una cosa que no és certa. D’aquests dubtes volen saber si es
pot fer per separat, o si es pot fer la comprovació de l’inventari més endavant i la rectificació de
l’inventari en aquest moment, perquè entén que la variació té a veure amb les variacions
produïdes, les quals les considera positives doncs la incorporació de pràcticament 6milions
d’euros, des de l’inventari del 2012 a la rectificació del 2013 a través que 5.8 milions d’euros
tenen a veure amb la promoció del Mercat municipal la Sínia. No està malament.
Pregunta que s’ha de fer.
Respon la Secretaria de la Corporació dient, que és un terme jurídic que es defineix
així, comprovació prèvia i rectificació.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
verds EUiA dient, que sempre que s’ha aprovat l’inventari i s’ha fet amb aquesta fórmula de
redactat. Vol deixar constància que la democràcia no és demagògia.
Segueix el Sr. Garriga dient, que es tira endavant la votació de la manera que està
plantejada.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i vuit abstencions del Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular.

9.

Aprovació expedient de factures de serveis de telecomunicacions

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 els contractes dels serveis de Telecomunicacions no han estat prorrogats, ni
s’han realitzat nous contractes d’aquests serveis a octubre de 2013.
Vist que queden pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A i VODAFONE ESPAÑA, S.A U. derivat de la falta de pròrroga i d’existència de
contractes dels serveis de Telecomunicacions.
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2013000617
2013000618
2013001057
2013001058
2013001160
2013001161
2013001383
2013001384
2013001745
2013001746
2013001974

FACT. PLANA EMPRESES FIXA
FACT. MARÇ EMPRESA VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA

60-C398-120282
60-C398-120283
60-D398-119799
60-D398-119800
60-E398-121615
60-E398-121616
60-F398-118636
60-F398-118637
60-G398-118201
60-G398-118202
60-H398-117905

04/04/2013
04/04/2013
21/05/2013
21/05/2013
05/06/2013
05/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
29/07/2013
29/07/2013
28/08/2013

8.276,40
21,36
8.276,40
48,46
8.276,40
136,99
8.276,40
36,38
8.276,40
15,39
8.276,40

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
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2013001975 FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE 60-H398-117906 28/08/2013
2013002249 FACT. PLANA EMPRESA FIXA
60-I398-117279 03/10/2013
2013002250 FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE 60-I398-117280 03/10/2013

23,10
8.276,40
9,36
58.225,84

EURO
EURO
EURO

3.070,26
3.100,38
3.112,16
2.854,61
2.736,54
2.800,62
2.688,12
20.362,69

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2013000794
2013001038
2013001336
2013001670
2013001950
2013002186
2013002408

VODAFONE PERÍODE 15/03 AL 14/04
VODAFONE PERÍODE 15/04 AL 14/05
VODAFONE PERÍODE 15/05 AL 14/06
VODAFONE PERÍODE 15/06 AL 14/07
VODAFONE PERÍODE 15/07 AL 14/08
VODAFONE PERÍODE 15/08 AL 14/09
VODAFONE PERÍODE 15/09 AL 14/10

CI0644052156
CI0649884848
CI0655657045
CI0661377765
CI0667086112
CI0672713036
CI0678277902

22/04/2013
20/05/2013
21/06/2013
22/07/2013
22/08/2013
24/09/2013
21/10/2013

Vist que des de setembre de 2011 s’està tramitant la renovació dels contractes de
serveis de Telecomunicacions i es continua tramitant els plecs de condicions tècniques i
administratives que properament es passaran pel òrgan competent per a la seva aprovació,
que serà abans del dia 31 de desembre de 2013 quan a la contractació dels serveis de
telefonia mòbil.
Vist que correspon al Ple l’aprovació de despeses derivades de pròrrogues tàcites o
manca de procediment que pel que fa a la seva consideració temporal superen els límits de
l’aprovació per l’Alcaldia.
Vist que en aquest expedient existeix crèdit adequat i suficient per imputar les despeses
a la partida 40000.920.2000 telèfons /Serveis generals.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de Secretaria núm.
Vist l’informe desfavorable d’Intervenció núm. 2013/0852, de data 5 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la despesa de les factures que se relacionen a continuació:
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2013000617
2013000618
2013001057
2013001058
2013001160
2013001161
2013001383
2013001384
2013001745
2013001746
2013001974
2013001975
2013002249
2013002250

FACT. PLANA EMPRESES FIXA
FACT. MARÇ EMPRESA VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESA FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE

60-C398-120282
60-C398-120283
60-D398-119799
60-D398-119800
60-E398-121615
60-E398-121616
60-F398-118636
60-F398-118637
60-G398-118201
60-G398-118202
60-H398-117905
60-H398-117906
60-I398-117279
60-I398-117280

04/04/2013
04/04/2013
21/05/2013
21/05/2013
05/06/2013
05/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
29/07/2013
29/07/2013
28/08/2013
28/08/2013
03/10/2013
03/10/2013

8.276,40
21,36
8.276,40
48,46
8.276,40
136,99
8.276,40
36,38
8.276,40
15,39
8.276,40
23,10
8.276,40
9,36
58.225,84

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

CI0644052156
CI0649884848
CI0655657045
CI0661377765

22/04/2013
20/05/2013
21/06/2013
22/07/2013

3.070,26
3.100,38
3.112,16
2.854,61

EURO
EURO
EURO
EURO

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2013000794
2013001038
2013001336
2013001670

VODAFONE PERÍODE 15/03 AL 14/04
VODAFONE PERÍODE 15/04 AL 14/05
VODAFONE PERÍODE 15/05 AL 14/06
VODAFONE PERÍODE 15/06 AL 14/07
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2013001950 VODAFONE PERÍODE 15/07 AL 14/08 CI0667086112
2013002186 VODAFONE PERÍODE 15/08 AL 14/09 CI0672713036
2013002408 VODAFONE PERÍODE 15/09 AL 14/10 CI0678277902

22/08/2013
24/09/2013
21/10/2013

2.736,54
2.800,62
2.688,12
20.362,69

EURO
EURO
EURO

Imputar les despeses a la partida 40000.920.2000 telèfons /Serveis generals.
Segon.- Notificar a les empreses corresponents.
Pren la paraula en Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient, que es presenta el
pagament de factures de telèfons de l’Ajuntament.
El contracte amb les companyies no està correcte doncs desprès de prorrogar-se amb
una prorroga tàcita que no entrava dins les condicions prèvies del contracte i que no es podia
fer, però en haver-se anat pagant les factures s’ha anat mantenint el contracte.
Ara el Govern es troba aquest deute i com aquest pagament de factures passa pel Ple
degut a la situació d’irregularitat doncs porten aquest dictamen a aprovació.
Explica que en el dictamen diu que s’estan preparant uns plecs de condicions i que
s’aprovaran abans del 31 de desembre del 2013, ells han fet un canvi i plantegen fer una
presentació de plec conjunt amb telefonia fixa i mòbil. S’han informat i sembla que si es
presenta conjuntament poden trobar millor oferta econòmica, i així ho faran.
El compromís fins el 31 de desembre no el recullen, perquè només afectava a telefonia
mòbil i elles volen conjuntament la telefonia fixa i mòbil. Aclareix que en telefonia fixa no s’ha
fet res. No s’han trobat cap gestió feta i es plantegen quatre mesos de termini per fer la feina.
S’ha de fer un retrat de la situació de la telefonia, línies que hi ha en diferents
organismes, en biblioteques, escoles, jutjat et., treballaran en aquestes prèvies.
Hi ha una oferta d’encomana, però necessita una feina prèvia de la realitat de la telefonia
suportada per l’Ajuntament.
Es necessari pagar aquestes factures i es comprometen a solucionar aquest tema i amb
les condicions més beneficioses per l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que se
abstendrán porque hay irregularidades en la tramitación del gasto como refleja intervención en
el reconocimiento de las obligaciones. Piensan que los servicios realizados se han de pagar,
pero su voto será de abstención.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bendy portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que vol fer un prec respecte el nou plec de condicions i la seva gestió.
Demana l’ampliació dels espais Wifi de l’Ajuntament, i també en altres equipaments que estan
oberts a la ciutadania.
Creu que s’ha d’estudiar la manera que els centres cívics i la gent tinguin uns espais de
connexió diferents per qui no disposi d’això.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que vol fer algunes apreciacions.
Avança que votaran a favor del punt perquè entenen que la despesa feta s’ha de pagar
als seus proveïdors.
En el Ple d’abril el Govern va prendre unes mesures per resoldre aquesta situació i es va
presentar una proposta compra agregada o contractació agregada conjuntament amb la
Diputació, això no va prosperar perquè els grups de l’oposició no ho van veure convenient i
aquesta contractació, que van entendre era una oportunitat per l’Ajuntament, va passar per
davant. En aquests moments 190 municipis de la província de Barcelona s’han adherit
conjuntament amb la Diputació a aquesta proposta de contractació adherida.
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Ara estan negociant amb les companyies per obtenir un preu competitiu per un valor de
12 milions d’euros. No sap quin és el volum de l’Ajuntament, ni que es negociarà amb les
companyies, però entén que no es gastaran 12 milions d’euros. En canvi 190 municipis s’han
posat d’acord amb la Diputació perquè lideri aquest procés amb les companyies i no s’aprofitin.
Considera que s’ha perdut el tren i li sap greu. Votaran a favor del punt.
Explica que quan van deixar el Govern estava a punt un plec de condicions per aprovar
l’inventari de la telefonia mòbil i la seva contractació.
Vostès ho han retirat per incloure també la telefonia fixa i dades.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno regidora de Noves tecnologies
dient, que això estava sobre la taula, però abans entenia que s’havia de fer un inventari de
quines eren les necessitats de la casa. Estan sorgint coses inèdites com que del Local de Sant
Pere de Ribes s’està pagant factura de telèfon anualment i que el Teatre de Roquetes té una
línia de telèfon assignada i es paguen anualment 200€. Una rere l’altra, amb la qual cosa el que
estaven donant a ofertar a Localret no era real, doncs no està controlat quines són les
necessitats tant de telefonia mòbil com fixa de l’Ajuntament, més les infraestructures que
depenen de l’Ajuntament.
Pensa que és greu que no s’hagi fet mai un inventari del que s’està pagant de telefonia
mòbil i fixa. No pot ser que s’estigui pagant telèfon fixa d’una instal·lació que porta tancada 20
anys. Creu que primer s’ha de rumiar que es necessita i desprès com es canalitza.
En el tema de Localret és curiós que s’han ofert a tots els municipis de la comarca i cap
ni un han acceptat la proposta de Localret. La seva valoració personal i com Equip de Govern
pensa que no anaven malament ni desencertades el que realment s’estava oferint des de
Localret a l’Administració local.
Respon la Sra. Garrido dient, que els agradaria tenir el llistat de l’inventari perquè té
consciència que l’inventari s’havia fet i si hi ha alguna rectificació concreta, això no treu que la
majoria del llistat estava fet i era correcte. Creu que hi hagi alguna anècdotes no és la
generalitat.
Demana de nou el llistat per comprovar el que s’està afirmant.
Respecte els municipis de la comarca no s’han agregat perquè no es trobaven en la
mateixa situació. Havia municipis que ja tenien resolt aquest tema i no necessitaven fer un
canvi de contracte, en canvi Sant Pere de Ribes si necessitava un canvi de contracte.
La Sra. Lucas pren la paraula aclarint que la finalització de contracte no va ser el 2011,
sinó que des del 2011 s’intenta arribar a una solució, però la finalització dels contractes és del
2008. Estan en precari des del 2008.
En aquesta casa els mòbils no tenen tarifa plana i no tenen límit de trucades i això és
impensable. Que tothom tingui llibertat de poder fer servir el mòbil sense límits i fins i tot gent
que no necessitaria el telèfon, com algú de la brigada, i que no tinguin una limitació i només
puguin fer trucades internes, per ella això és impensable que no s’hagi controlat abans, amb la
qual cosa vol dir que no només és la telefonia fixa.
És increïble que ningú hagi controlat això. No li podrà ningú treure la raó doncs tenen les
factures, a més de l’inventari que es pugui fer.
Respon la Sra. Garrido que no li volen treure la raó.
L’Alcaldessa explica a la Sra. Garrido que hi ha d’altres persones que volen intervenir.
Segueix la Sra. Garrido dient que creia que se li havia donat la paraula.
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Respecte el que la Sra. Lucas afirma és el que estava en el Plec de condicions perquè
aborda aquestes qüestions com la tarifa plana, les noves condicions que les companyies
constantment estan canviant. Avui faran un contracte i passat demà s’assabentaran d’altres
condicions que no hi havia alhora de fer el contracte.
Ella es refereix al Ple de l’abril perquè hi havia una proposta per abordar aquests temes.
Votaran a favor del punt, però volen posar de manifest que hi havia una feina feta i un
posicionament dels grups de l’oposició en aquest sentit i ho lamenta perquè ja que ara estaria
el tema solucionat.
Pren la paraula la Sra. Lucas dient que des d’aquesta Regidoria ja s’han donat ordres de
fer una sèrie de limitacions d’usuaris de telefonia mòbil perquè és il·lògic que tothom pugui
trucar tot el que vulgui a càrrec de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Hisenda dient que fent memòria diu
que en la proposta que es va fer al mes d’abril a Localret diria que va haver-hi posicions
contraries per un informe que relacionava el tema amb reserves pressupostaries per tirar
l’acord endavant.
Pren la paraula la Sra. Garrido dient, que respecte les afirmacions de la regidora sobre
que canviaran qui té o no telèfon, els agradaria quan es faci això tenir una relació de quines
persones se’ls restringeix el telèfon, a quines se’ls treu el telèfon i els criteris sobre els quals es
basen les decisions.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, el
Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa, i dues abstencions del Partit Popular.

10. Fons d’acció social i ajuda escolar
Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de la regidora de Recursos Humans Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno,
presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que en data 15 de novembre de 2013 es van signar entre els Representants dels
Treballadors i l’Ajuntament els acords referents al Fons d’Acció Social i Ajuda Escolar.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on s’informa dels Acords signats amb la
representació dels treballadors.
Vist l’informe amb observacions de secretaria núm. 191/2013 de data 5 de novembre.
Vist l’informe amb observacions d’intervenció núm. 2013/0865, de data 11 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar l’acord per al personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la
modificació de la regulació del Fons d’Acció Social i Ajuda Escolar.
2n. Aprovar l’acord per al personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per
la modificació de la regulació del Fons d’Acció Social i Ajuda Escolar.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno regidora de Recursos Humans
dient, que el Fons social del 2012 no estava desenvolupat detall per detall el que es
remunerarà als treballadors en concepte d’ajuda escolar o social.
Des de que han entrat en el Govern l’han desenvolupat, amb l’acord del Comitè, tot i que
sembla que hi ha alguns regidors que no tenen el document signat.
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El compromís és que es pagui abans d’acabar l’any. Hi ha gent que porta esperant tot
l’any que es desenvolupi.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que el Fons social s’ha anat pagant cada any i sempre s’ha fet aquesta feina i la dotació
de 30.000€ s’havia previst dins del pressupost prorrogat.
Els agradaria que se’ls fes arribar el document signat doncs no saben si s’ha signat
perquè ja el van demanar fa una setmana en la Junta de Portaveus i no els ha arribat.
Li agradaria que demà poguessin rebre el document.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que es suma al prec i demana també una còpia del document signat.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
también quieren que se les envíe una copia del documento firmado. Sabe que está firmado
porque ha estado hablando hoy con la parte interesada y le han confirmado que se firmó ayer
el último documento.
Respon l’Alcaldessa que ja fa dies que es va signar.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
ALTRES ASUMPTES
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
preguntant si poden fer un prec. No té res a veure amb la moció. Ho volien haver fet a l’inici del
Ple, però anaven en retard i no ho han plantejat. Fa referència al tema de Filipines.

11. Moció dels grups municipals d’UM9 –PA, CiU- ViA per l’adhesió de Sant Pere de
Ribes a l’associació de municipis per la independència
Com a conseqüència de la sentencia del tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que
va comportar la declaració de municipis moralment "exclosos" de la Constitució Espanyola,
recollint d'aquesta manera el sentit de les diferents mobilitzacions populars que han tingut lloc
en la nostra nació els darrers anys: manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010,
manifestació per un nou estat d'Europa del 11 de setembre del 2012 i la Via Catalana del 11 de
setembre del 2013.
Atès que el dret a l’autodeterminació es un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama: "Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d'aquest
dret determinen lliurament el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc,
i també del dret internacional,
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En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitats d'administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les
Nacions Unides".
Atès en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució
d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya, per tal de protegir i promoure
els seus interessos comuns i genèrics.
Atesa la llei municipal i de regim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu
2/2003, 23 28 d'abril, diposita en el seu Títol XI , articles 133 a 136, que els ens locals tenen
dret d'associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat decret 110/1996.
Per a tots els motius exposats, el Ple Acorda:
Primer.- Fer les actuacions per adherir-se a l'Associació de Municipis per la
Independència, amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a
Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
Segon.- Designar la senyora Alcaldessa com a representant d'aquest Ajuntament en
l’Associació. Quan l’alcaldessa no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podré
delegar el vot a un altre regidor o regidora.
Tercer.- Facultar el senyora Alcaldessa per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
la moció és el segon cop que es presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes. L’anterior vegada van perdre la votació. Va haver-hi un empat i es va demanar al Sr.
Blanco no fes ús del vot de qualitat i no se’ls va escoltar.
Ara es presenta de nou i no volen que es visualitzi el 50 % de vots, sinó que pensen que
la moció d’adhesió a municipis per la independència es fa sobre dues línies bàsiques.
Una és el paper que juguen els ajuntaments en tot el procés iniciat.
Es pot estar d’acord o no, amb les finalitats de com es replanteja el tema de la relació de
Catalunya amb l’Estat Espanyol, però és evident que avui el procés iniciat fa que el procés de
discussió i de separació de Catalunya amb l’Estat sigui objecte de debat i forma part de les
agendes polítiques i de molts dels mitjans de comunicació estatal, que dia a dia ostiguen contra
el poble català contínuament. Cosa que no consideren casualitat.
El procés estar al carrer i s’ha visualitzat, com mai s’havia vist en el país, la participació
ciutadana.
L’altre punt important és el paper que poden jugar els ajuntaments com a peces claus en
tot el procés de construcció nacional del país.
És a partir d’aquí que veuen interessant, que els ajuntaments es puguin vincular amb
finalitats concretes, que s’avanci en el procés sobiranista del país.
La voluntat és agrupar-se a l’Associació de municipis per la independència i es pugui fer
possible el dret de reconeixement i d’autodeterminació dels pobles, que està present en la carta
de les nacions unides en la seva carta fundacional.
Demanen al ple de l’Ajuntament, que participi del procés i s’incorpori a l’associació de
municipis per tal de fer possible el procés d’alliberament.
En aquell moment es va demanar al Partit Socialista que es sumessin a la iniciativa i avui
se’ls demana de nou. Creuen que el poble va per davant de les lleis i de les institucions.
És important pel que es veurà desprès respecte una moció, que presenten els companys
del Partit Popular, sobre les banderes.
Quant es va presentar anteriorment tenia les mateixes motivacions d’ara i esperen
comptar amb el màxim recolzament possible.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que ara
tornen a presentar aquesta adhesió a l’Associació de municipis per la independència. Des
d’aleshores han succeït moltes coses i hi ha hagut una tendència a extremar els
posicionaments.
Hi ha discussió diària en els mitjans de comunicació, amb debats i amb una intervenció
permanent dels partits polítics tant en una direcció com en un altra.
Vol destacar el fort suport que ha trobat el procés en el poble de Ribes i de les Roquetes
amb un alt seguiment del projecte, que portarà cap a una plena sobirania de Catalunya.
Cal destacar el que es va posar de manifest en la Via Catalana i el gran suport popular
del municipi.
Considera que l’adhesió a l’Associació de municipis per la independència és una eina
més de debat i pensen que el poble de Ribes ha de tenir-hi representació.
També vol destacar el suport del grup local d’Esquerra Republicana, que també dóna
suport a la presentació de la moció.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que no
será ninguna sorpresa el voto del Partido Popular. Su grupo como han dicho anteriormente
creen que deben preservar i no fracturar los principios constitucionales, que son la base del
programa político, por lo tanto votaran en contra de la moción.
Sobre la moción de las banderas hablaran más adelante porque hay una sorpresa.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que li han agradat les paraules del company Garriga perquè hi ha un element
clau en la moció, i és que quan es va presentar la primera vegada i es va celebrar consulta va
arrencar un procés històric en el país, i en el municipi.
Creu que el procés ha separat a formacions polítiques i persones. S’ha posat en
evidencia aquest cap de setmana, i el passat 12 d’octubre et., però també ha anat ajuntant. En
aquest ajuntar hi ha l’Assemblea nacional i el tema de l’Associació de municipis i també hi ha el
propi procés cap a un estat propi.
El procés ha produït un debat en tota regla i el repensar el model de societat en el qual
es vol estar i viure.
Al seu grup se’ls ha criticat i reclamat la manca de presa de decisió. És difícil fer
entendre el posicionament de determinats grups. Ja se sap que en diferents municipis el grup
d’Iniciativa per Catalunya Verds i EUiA ha donat suport a la formació de municipis per la
independència.
En aquest municipi es van abstenir doncs no havien realitzat ni tan sols el debat intern,
doncs en aquells moments el debat nacional arrencava. Avui el debat nacional els portar a dir
que estan de coautors, així s’ha aprovat en el Parlament i així es treballa, però aquest grup
municipal el formen dos grups.
Estan contents que avui el Ple aprovi aquesta moció a l’adhesió i es pugui fer la feina
que comportarà el suport institucional a un moviment social, i des d’aquest punt de vista el seu
grup està content i satisfet perquè això tiri endavant.
El posicionament de vot serà el mateix que van tenir, degut que hi ha una altra part de la
coalició que quan s’ha mantingut el debat estava posicionada en contra.
Avui es tirarà endavant aquesta moció s’alegren i es posen a disposició del Govern pel
que calgui fer i treballar en aquest àmbit, i continuaran amb la mateixa coherència de vot que ja
van fer en el seu dia, que no impedeix el fet que avui s’aprovi la moció, que serà d’abstenció.
Fins i tot un vot és molt important, però no sempre és determinant. Creu que això és
important per fer la reflexió.
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Aclareix que el grup d’Iniciativa EUiA, que representa, no és un grup d’ara si i ara no, tot i
que hi ha hagut un procés social, polític i parlamentari que els ha ajuntat més que abans, doncs
pensa que per respecte mantindran aquest vot.
Des d’Iniciativa per Catalunya estaran aquí per col·laborar i treballar en tot allò que hagin
de participar en aquest procés, i sumar-se al suport institucional d’una voluntat social i del
poble.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la moció havia estat presentada amb anterioritat i havia estat rebutjada pel seu grup,
per tant mantindran aquesta coherència.
El seu model no és un model independent, sempre ho han dit i això no ha suposat
ajuntar-se o separar-se de ningú, solament és el seu posicionament. És un posicionament que
no té a veure amb la independencia ni nacionalismes, siguin els que siguin, però si té a veure
amb el plantejament de posar per davant el diàleg i els acords. Treballaran pel model
federalista, que l’anomenen la federació dels pobles, perquè entenen que en la federació,
diàleg i enteniment és on ha d’estar el futur, no en la confrontació vingui d’on vingui.
El seu grup no votarà a favor de la moció perquè aquesta moció està posicionada en la
independencia i no té res a veure amb el dret a decidir, malgrat alguns discursos d’aquesta nit.
No volen que es barregin els conceptes perquè no és un binomi. el dret a decidir no vol
dir independència. Volen un dret a decidir sense apriorismes, no volen que ningú digui ara i
marqui el camí que el dret a decidir té a veure amb la independència.
La independència és una opció respectable per a qui està convençut i així ho veu, però
igual que d’altres opcions han de poder conviure amb pau i no amb la radicalitat que pugui
representar un xoc entre les persones i els pobles.
Aquest és el seu posicionament, amb tots els respectes per les persones que creuen que
aquesta és una opció per aquest país, però també tots els respectes cap a les persones que no
pensen de la mateixa manera.
Ni volen que se’ls posi en binomis on no hi són, com s’intenta fer des de determinats
sectors. Voldria deixar clar que el seu posicionament és de coherència i és de mantenir el seu
convenciment i compromís en allò que creuen. En el compromís en continuar treballant perquè
el model de diàleg, un model en el que creuen que hi ha una part de la població del país que
encara no ha tingut veu i que encara no s’ha posicionat, i que les enquestes diuen que és un %
molt elevat de la població que encara no ha dit obertament quin és el seu model i per quin
model apostaria, per tant per respecte en aquestes persones creu que s’ha de fer un camí de
diàleg i consens en un tema tant vital com és el model de país.
Per altra banda l’aritmètica d’avui dóna una solució fàcil perquè falten dos regidors, i es
pregunta si els dos regidors haguessin estat aquí, si la regidora d’Iniciativa per Catalunya
s’hagués abstingut, i es pregunta si l’Alcaldessa hagués utilitzat el vot de qualitat per aprovar la
moció. Hi ha regidors que diuen que si, per tant obvien que les afirmacions fetes pel Sr. Garriga
carregant contra la decisió que s’havia pres en l’anterior Govern utilitzant el vot de qualitat
haguessin fet idènticament el mateix, per tant probablement aquestes afirmacions es podrien
haver estalviat.
Respon el Sr. Garriga, portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que agraeix les paraules de
la Bàrbara representant d’Iniciativa EUiA, malgrat que li dol que no es voti a favor de la moció.
Hagués agraït que s’haguessin sumat en això. Malgrat tot hi ha un procés cap a l’alliberament
que està produint una suma de tota una sèrie de posicionaments i avenços en el camí del
reconeixement del dret a decidir.
És un procés llarg que no s’acaba avui. Fan l’adhesió a una associació.
Sobre el vot de l’anterior vegada precisament no volia que es repetís, i sobre el càlcul no
s’havien fixat.
De les paraules de la Sra. Garrido, el discurs li ha semblat passat i antic. El seu partit,
dirigint-se a la Sra. Garrido, ja ha fet un pronunciament per negar el dret a decidir i això s’ha
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pogut llegir a tots els mitjans de comunicació. S’han abaixat d’aquest tren del dret a decidir i no
cal amagar-se. El Sr. Navarro ho diu públicament.
Li ha semblat rebuscat el associar paraules com confrontació, xoc, pau. Aquest debat
està molt obert i clar i la part pel dret a decidir en cap moment aposta per la confrontació.
No vol dir que no hi hagi conflicte i s’ha de resoldre i la única manera és votant.
Potser els que no deixen votar són als que no els agrada el conflicte. Hi ha un conflicte
és evident i se li ha de donar sortida democràticament.
No vol que es parli de xoc, sinó de sortida democràtica.
No els hagués agradat que s’haguessin d’utilitzar les majories i es corria el perill de la
matemàtica i per sort creu que la majoria social no està en aquest 50%.
Primer creu que s’ha de resoldre la qüestió del dret a decidir.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que vol
insistir respecte les paraules de la Sra. Garrido de que volen una situació de pau.
Vol destacar el com s’està portant el procés cap a la sobirania. Hi ha una participació que
destaca en el sentit de democràcia i al final el que es demana és una consulta pel dret a decidir
i es fa des de la plena convicció democràtica. Creu que el buscar conflicte al final és
immobilisme.
Pren la paraula la Sra. Scuderi portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA dient,
que per complementar algunes paraules del Partit Socialista diu que no s’entén i creu que
forma part dels elements que hi ha part de gent que els escolta i no entén de que parlem.
Han tingut debats d’aquestes discussions, però hi ha coses que no s’entenen, com que
alguns grups o moviments entenguin que es pot defensar el federalisme, sense defensar primer
una identitat pròpia. Primer creu que això s’ha de definir.
Per altra banda hi ha un altre concepte des de l’àmbit històric o jurídic del dret a decidir
que està associat, no ha escollir, sinó que hi ha un sector que fa la reclamació amb un dret
d’autodeterminació i s’anomena “el dret a decidit”.
En el Parlament quan s’ha debatut això és del que s’està parlant, i hi ha determinats
discursos que sembla que s’estigui parlant d’un altra cosa.
Creu que han defensat sempre el dret d’autodeterminació de tots els pobles i la
necessitat de reconeixements i sobirania socials, ciutadanes, personals, com a societat i
persones. Sempre ho han fet des d’aquests paràmetres.
Pren el torn de paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de
Catalunya dient que la moció d’avui no té res a veure amb el dret a decidir, sinó que té a veure
en formar part d’una associació que treballa per l’independentisme. Per això ha dit, que no
s’utilitzi en binomi pel dret a decidir igual a independència. Creu que és demagògia.
El dret a decidir ha de ser un dret sense apriorismes on la gent pugui decidir lliurament
que vol i de que vol formar part, i aquesta moció no parla del dret a decidir, sinó que parla
d’adherir-se a una associació que promou el camí de la independència.
Creu que s’estan barrejant conceptes de manera demagògica. Per tant respecte algunes
afirmacions fetes, i en referència a la regidora d’Iniciativa, explica que la defensa de la identitat
pròpia forma part de l’ADN del PSC des dels seus inicis fins ara, i continuaran fent-ho.
La identitat de Catalunya des de la seva llengua, cultura i fets identitaris ho ha defensat
el PSC des de l’ADN. Això no és binomi d’independència, un poden defensar els drets de
Catalunya sense defensar la independència, i negar això i utilitzar aquest binomi és un fet
antidemocràtic. Per tant demanen que no s’utilitzi el binomi, sinó es diuen les coses pel seu
nom.
El dret a decidir sí, però no de qualsevol manera i això s’ha dit des de l’inici, no de
qualsevol manera, sinó d’una manera determinada cosa que defensa el seu grup, ja en el propi
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Parlament s’ha fet un trajecte, que s’ha fet i desfet per diferents grups. Quan es presenta un
estudi, encarregat al Sr. Rigol, i després se li diu que no importa. Aquell document havia estat
acordat per totes les forces polítiques que defensen i defensaven el dret a decidir.
En aquest procés s’ha fet i desfet de moltes maneres.
A ella la ciutadania i la societat civil li mereixen molt respecte, i les persones que es
manifesten per les seves pròpies creences, en aquest cas la independència, li mereixen molt
respecte. Altra cosa és que no comparteixi el mateix model, són coses diferents. No comparteix
tampoc la manera en el si del Parlament de com s’estan fent les coses. Creu que s’ha de
buscar la sortida que promogui la pau, el diàleg i la convivència de la gent.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
la interpretació que fan del fet d’abaixar-se del procés, pensa que és particular.
Quan es diu que el punt no debat el dret a decidir, explica, que en la part resolutiva
d’avui demanen, que “pels motius exposats el Ple acorda: Primer.- Fer les actuacions per
adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, amb l’objecte de defensar
l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a
decidir.”, i això està escrit.
Si la Sra. Garrido planteja que aquí no ho diu, però pensa que només es diu precisament
això, i es passarà a votació.
La Sra. Scuderi portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA pren la paraula dient,
que segurament s’ha explicat malament, i es compromet a parlar-ne amb el grup socialista.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Convergència i Unió, nou vots en
contra per part del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular i una
abstenció d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

12. Moció grup municipal socialista de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes demanant la
continuació de la mesa de participació del projecte de la Casa de la Vila i de la
remodelació de Can Puig
Els projectes de l’arranjament de la Casa de la Vila i la remodelació de Can Puig són dos
projectes que van ser iniciats per l’anterior equip de govern.
Vist que aquests projectes són estratègics en el temps per al municipi, sigui quin sigui
l’equip de govern que hi hagi en cada moment, l’anterior equip de govern va acordar a petició
dels grups de l'oposició establir un espai de participació per tal que fossin uns projectes el
màxim de consensuats possible amb totes les forces polítiques que representen en Ple
d'aquest Ajuntament.
Vist que aquests projectes han sofert modificacions per l’actual equip de govern i que no
s'ha informat als grups de l'oposició.
Vista la demanda que el Grup Municipal Socialista va fer a l’actual equip de govern
durant la celebració del Ple del passat dia 29 d’octubre per tal que es convoqués aquest espai
de debat i consens
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes els següents acords:
1. Que es convoqui durant aquest mes de novembre la mesa de participació pels
projectes de la Casa de la Vila i la remodelació de Can Puig.
2. Que s’enviï la informació prèvia a aquesta reunió dels canvis que s'han produït en
ambdós projectes i els informes tècnics així com els informes d'organització que els avalen.
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3. Que s'estableixi un calendari de reunions per tal que els representants dels grups de
l’oposició puguin participar d'aquests dos projectes.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la motivació de la moció va ser la demanda explicita de diferents grups municipals
per a poder participar en tot el tema del projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila i també
de la remodelació de Can Puig. Aquests projectes que són estratègics tenien una mesa de
participació oberta i posada en marxa per l’anterior equip de Govern, a petició dels grups
municipals que estaven a l’oposició, ara aquesta mesa serveix per debatre i trobar punts de
coincidència en aquest projecte i que s’obtingui la participació de totes les forces polítiques que
formen aquest consistori.
Va fer la pregunta i la resposta va ser no hi haurà cap reunió perquè s’ha tirat endavant
el projecte, i les modificacions no han estat gaires. Entenen que la voluntat de donar
participació als grups de l’oposició, de diàleg, i de trobar consensos no forma part aquest tipus
de resposta, per tant s’han vist obligats a presentar una moció en el Ple.
Considera lamentable que per una banda s’estigui a favor del dret a decidir, ciutadans,
poble i en canvi no es doni ni una sola participació als grups de l’oposició en projectes que són
estratègics pel municipi. Sempre han defensat aquesta participació i es va crear una mesa
especifica per parlar dels projectes i ara se’ls diu que no hi haurà reunió.
Recorda les paraules d’investidura en les quals es va dir i prometre, que seria un canvi
respecte com s’estaven fent les coses anteriorment, i respecte la participació dels grups de
l’oposició. Ara veu quin és el canvi, doncs no deixen participar als grups de l’oposició en una
mesa en projectes d’aquest tipus.
Recorda les paraules del Sr. Giralt, que va dir que farien participar als grups de
l’oposició. Els agradaria que la moció d’avui fos un canvi de rumb i que des del Govern se’ls
escoltés i se’ls fes participar com diu la moció en els projectes i canvis que s’han fet.
Entenen que seria un bon inici de govern i pensen que seria en benefici d’aquests
projectes que són estratègics pel municipi.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
no creu les voluntats, exposades per la Sra. Garrido, de bons inicis del Govern, doncs les
voluntats del Ple passat anaven més en la línia d’ostigament del nou Govern, que no pas en les
voluntats de participació.
Malgrat tot estan d’acord i obriran la comissió, no en tenen cap problema, l’únic que
demanen és que de la part resolutiva es tregui el mes de novembre i es posi un calendari en el
sentit de consensuar amb els treballs institucionals.
En el primer punt on diu “Que es convoqui durant aquest mes de novembre la mesa de
participació pels projectes de la Casa de la Vila i la remodelació de Can Puig”, que digui, “Que
es convoqui la mesa de participació pels projectes de la Casa de la Vila i la remodelació de
Can Puig”.
Ja en parlaran a la mesa de participació. Estan a favor si es canvia això del mes de
novembre, i vol demanar disculpes en els companys del Partit Popular, si les coses no s’han fet
bé en el seu moment o degudament, en cap moment hi ha hagut cap voluntat d’amagar ni
informació ni de menysprear la participació.
Els calendaris són els calendaris i estaran encantats d’estar en una mesa de participació
en la qual es pugui informar de quines són els voluntats respecte d’aquest projecte.
Fins la setmana passada no es va tenir concreció sobre el contracte amb l’equip redactor
i tot just s’acaba d’iniciar.
Demana que es retiri del punt primer “el mes de novembre”. Pensa que el temps s’ha de
consensuar i no pas marca’l des d’un grup polític.
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Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
lamenta que se haya tenido que plantear una moción para llegar a un acuerdo de este tipo
porque recuerda que en el Pleno usted dijo, que no se haría la mesa de Can Puig.
Piensan que no se trata de excluir a ningún grupo municipal de participar en los
proyectos, ya que, son proyectos que han de perdurar en el tiempo esté quien esté
gobernando y están por encima de esto. Piden todo tipo de participación tanto en esta mesa
como en poder llegar a consensuar otros temas con el Gobierno.
Cuando el Sr. Giralt estaba en la oposición siempre luchó por la mesa de participación
del proyecto de la Casa de la Vila i el proyecto de remodelación de Can Puig.
Pregunta al Sr. Giralt si ha cambiado alguna cosa. Lamenta que se haya tenido que
llegar a formular una moción para conseguirlo.
Respecto al cambio del punto 1 está dispuesto a que se haga.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que ella no ho lamenta, però no entén que s’hagi arribat en això.
La importància que els grups donen als projectes, propostes i programes del municipi no
es demostra esperant a que se’ls truqui, sinó trucant a la porta.
Que un grup digui que ha defensat, però que només hagi estat fet a casa seva i estigui
esperant que se’ls truqui per a poder-ho dir, pensa que no és de rebut pel qui governa.
Des del juliol aquest grup municipal ha estat molt preocupat pel tema de Can Puig
perquè s’estava convertint en una comissaria, i s’estava fent una modificació que els
preocupava molt. Aquest grup va estar en contra del projecte que es volia tirar endavant i això
ho va manifestar en les meses sense esperar que es truqués a la porta. Quan va haver-hi un
canvi de govern, pel seu grup era important el lloc on reps a la ciutadania, per tant van picar a
la porta del Govern i van fer una proposta de treball perquè es tingués en compte.
A la pregunta de que s’havia fet el Sr. Garriga els va dir que s’havia recuperat Can Puig
per a les persones. Ella pensa que és un favor que s’ha fet al municipi.
Explica que hi ha un organisme legal obligatori que existeix com les comissions
informatives i és allà on es donen les informacions, i explica per exemple que en l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú funcionen setmanalment i es porten les qüestions del Ple i es debaten
temes que estan damunt de la taula com a meses de treball.
És en les comissions informatives on es dóna informació dels projectes curts o com
d’altres que signifiquen més trobades i mesos de treball.
El seu grup sempre ha estat obert a la participació, però fa el prec al Partit Socialista al
igual que fa a l’Equip de Govern, que es retiri la moció i s’agafi el compromís ferm del Govern
que esdevinguin les comissions informatives el que representen, i que es puguin anar
incorporant termes i es consolidi una estructura de transparència d’informació i de seguiment i
de treball que bé condicionada per una llei, que pensa que pot ser un bon treball per a tots els
grups.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno regidora de Recursos Humans
dient que vol fer una referència de les obres de Can Puig, hi ha una acta d’inspecció a la qual
se li ha donar una resposta, dient que realment s’iniciaran les obres abans del 12 de desembre
per mostrar a la Inspecció de Treball que les obres de millora s’estan desenvolupant.
No sap si la Inspecció de Treball sancionaran o no, però això ho sap perquè ho ha
notificat el Comitè d’Empresa. Exposa que les obres s’han de fer i el més ràpid possible doncs
si suposa una sanció per l’Ajuntament no sap el què podrà representar.
Això s’ho han trobat quan han entrat que hi havia un termini fins el 12 de desembre per
demostrar la intenció i l’inici de rehabilitació de Can Puig.
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Pren la paraula en Lluis Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que no ha
canviat la voluntat de diàleg i la prova és el posicionament abans expressat pel company Joan
Garriga que és un posicionament del Govern.
Ells estan per les taules de negociació o informació en el marc de les Comissions
informatives i en les Juntes de portaveus per buscar el consens i la informació sempre que hi
hagi un planejament general més que modificacions concretes que comportin altres accions
que puguin alentir el procés administratiu.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que s’alegren del canvi de posicionament per part del Sr. Garriga i que hagi canviat el
que havia dit i que hagi admès la mesa de participació.
Com el Sr. Garriga no es creu les seves voluntats, ella tampoc es creu les d’ell, que no
es digui en quina data s’ha de començar, doncs no s’ho creu, i demanen una proposta
concreta. El grup municipal socialista no es creu, el que el Sr. Garriga afirma del grup
socialista.
Vostè Sr. Garriga no pot pressuposar que se li doni la confiança quan vostè no vol donar
la confiança al seu grup. Li demana que plantegi un calendari i que digui quan el Govern vol
portar-ho endavant.
Els hagués agradat treballar en una proposta concreta per portar aquí. Només tenen
voluntats i els hi posa difícil. Si vostè Sr. Garriga diu, que la primera setmana de desembre es
reuniran, ells tenen una data, i si vostès demanen que retirin el punt, demanen que els posi una
data, com la primera setmana de desembre, perquè tal com ha dit la regidora s’havien de fer
una sèrie d’obres a fer ja, i explica que tothom era coneixedor d’això perquè no era una cosa
nova que s’hagi trobat el nou Equip de Govern, per tant, agrairia que en la moció se’ls posi data
d’inici i se’ls plantegi un calendari.
De ser així acceptaran retirar el tema del calendari, posant data de compromís d’inici de
la mesa.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres dient, que es podria establir el 3 de
desembre perquè hi ha comissió Informativa i allà es pot iniciar els treballs de informació i
participació.
Per acord dels grups es modifica el punt 1 dels acords, que resta com segueixi:
1. Que es convoqui, pel dia 3 de desembre, la mesa de participació pels projectes
de la Casa de la Vila i la remodelació de Can Puig.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de divuit vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, el
Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular, i una abstenció d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que per coherència amb el prec que acabava de fer. Agraeix que s’hagi
recollit per part del Govern.

13. Moció del Partit Popular Català sobre el cumplimiento de la Ley de Banderas en
nuestro municipio
El grup del Partit Popular Català decideix retirar la moció i ho convertirà en un prec en el
punt de “mocions, precs i preguntes”.
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14. Moció del Partit Popular Català sobre el foment de la contracció i adquisició de
serveis i productes de la comarca
L’actual situació de crisi econòmica que s’allarga des del segon semestre de 2007 ha
causat el tancament de nombroses empreses a la nostra comarca i en general una pèrdua
important de llocs de treball.
Tot i els ajustaments dels pressupostos municipals, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
te una capacitat de despesa força important, de manera que si aquesta despesa s’orienta cap a
les empreses locals o comarcals, es contribueix al manteniment de llocs de treballs.
Tots som conscients que moltes empreses de la ciutat i de la comarca han tancat, sent
els principals perjudicats els treballadors/res de la mateixa.
Per tal de col·laborar en la mesura que sigui possible sobretot amb les mitjanes i petites
empreses de Sant Pere de Ribes i del Garraf i impulsar la seva economia, es oportú proposar
que l’Ajuntament tingui present la necessitat de prioritzar, sempre que legalment sigui possible,
la contractació d’empreses locals o comarcals, per tal de contribuir al manteniment de llocs de
treball a la ciutat i a la comarca.
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l’adopció del següents:
ACORDS
Instar el Govern Municipal a:
1.- Adoptar les mesures necessàries per tal de prioritzar, sempre que legalment sigui
possible, la contractació o adquisició per part de l’Ajuntament, de serveis o productes oferts per
empreses de Sant Pere de Ribes, o de la comarca del Garraf.
2.- Impulsar, a través dels mitjans més adequats, entre les empreses i la ciutadania de
Sant Pere de Ribes el foment de la contractació de serveis o adquisició de productes a la ciutat
o a la comarca.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que la
moción no tiene mucho que explicar pues la parte resolutiva es bastante contundente y
esperan conseguir el apoyo de los regidores. Sencillamente la moción viene ha decir, que se
adopten las medidas necesarias para priorizar todo lo referente a la contratación de servicios y
adquisición de productos a poder ser del municipio o de la comarca para dar un poco de
empuje a las empresas del lugar.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que
aquest tema és una voluntat de tots els grups, i així s’ha manifestat diverses vegades.
La mateixa moció parla de les dificultats legals per a portar això endavant, com és el
tema de la lliura competència i el possibilitar a totes les empreses que es puguin presentar.
Saben que això suposa que la riquesa que genera el treball de les empreses es quedi en
el mateix municipi. Per tant comparteixen el fons de la moció i el que faran es abstenir-se per
les dificultats legals que comporta l’acceptació d’aquesta moció doncs entra en contradicció
amb la normativa, per la qual cosa s’abstindran. De fet en els processos que no es necessita
concurs es prioritza el demanar pressupostos i que les empreses locals n’estiguin
assabentades, més enllà d’això el concurs ha de ser obert.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
el seu grup s’abstindrà per dos motius primer perquè hi ha unes limitacions legals que no
permeten el que proposa la moció. En segon lloc perquè entenen que hi ha una contradicció
evident en el grup que proposa la moció, és ha dir, el foment de contractació o adquisició de
serveis o productes de la comarca, xoca frontalment amb la llei que hi ha sobre la taula en
relació als Ens locals, quan el que es proposa és eliminar totes les competències que tenen els
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ajuntaments, pensa que és demagògic proposar això. No estan en contra, però no pensen que
s’hagi de donar suport.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que el seu grup donarà suport a la proposta perquè entenen que la pròpia proposta en el
seu paràgraf resolutiu diu, que quan es compleixi la legalitat, per tant no està suposant res que
no tingui a veure amb aquest marc legal. Si no va errada hi ha diferents decisions d’un Equip
de Govern i d’un ajuntament que poden estar dins de la legalitat i poden afavorir aquests
productors locals o comarcals. Les compres menors es poden fer a nivell de tres pressupostos i
afavorir el que és el teixit productiu del municipi i de la comarca. S’han de mirar les situacions
de les petites empreses i autònoms i botigues que amb aquesta decisió pensa se’ls pot anar
afavorint.
El seu grup ho votarà a favor perquè ja formava part d’aquesta pràctica en l’anterior
equip de govern, a més el segon paràgraf és interessant des del punt de vista de la promoció
dels productes i productors locals.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que tenien dubtes si votar en contra o abstenir-se. Els agradaria que fos una moció
on s’instés al Govern de l’Estat a que modifiqués les lleis, però no s’ho creuen. És cert que
porta la salvetat del paràgraf, però això ja es feia i es fa per proximitat i es continuarà fent, però
hi ha vegades que fins i tot així hi ha contextos que ho impedeixen.
Donarien suport si s’instés a la llei. És una moció que només pretén una cosa que ja
funciona. S’abstindran pel motiu exposat que no s’ho creuen.
Creuen en el comerç de proximitat i és una activitat que ja es fa. El que es determina
aquí són les voluntats i les lleis i li agradaria que la moció hagués anat una mica més enllà per
provocar un canvi en les voluntats de les lleis perquè les voluntats es puguin complir.
Respon el Sr. Javier Rodríguez Méndez portaveu del Partit Popular dient, que la
moción es un ejercicio de voluntades y cree que han quedado claras las voluntades de cada
uno.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que farà un prec tal com va dir en el Ple anterior, i demana que s’apliqui el ROM.
Si el ROM diu que és de menor a major el posicionament de vot, en aquest sentit li
agradaria que es fes.
Respon l’Alcaldessa que el ROM no diu això. Ho diu en el torn de precs i preguntes i no
en el moment de les intervencions dels punts, com se li va exposar en el Ple passat ho ha
revisat i li planteja a la Sra. Garrido que revisi el ROM.
En estar absent de la sala, en el moment de la votació, el Sr. Manuel Adolfo Colorado
Gómez regidor del Partit Socialista de Catalunya, la votació resta com segueix.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de set vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit
Popular, i onze abstencions d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

Urgències sessions ordinàries.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
fent l’argumentació de la urgència.
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Exposa que presenten una moció d’urgència i és relativa a l’aprovació dels pressupostos
de la Generalitat pel 2014 que es produiran demà. Han esperat fins l’últim moment perquè
sabien que el grup parlamentari havia estat treballant, en les diverses peticions que els hi ha
tramés perquè s’incloguin dins del pressupost. Hores d’ara ja saben que no s’han inclòs dins
del pressupost.
Hi ha dèficits històrics en el municipi, sobretot en inversions, i demanen que siguin
incloses en aquest pressupost i al no ser així argumenten que pugui ser d’urgència la moció
perquè demà mateix surti cap al Parlament i es pugui fer arribar als responsables de
l’elaboració del pressupost.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient que
estaran a favor de la urgència tot i que en la votació de demà el que fa és iniciar el procés de
discussió dels pressupostos. Desprès s’obren vuit sessions per debatre. Demà es fa una
primera votació, però desprès hi ha el debat de les esmenes, per tant, tot i que el procés serà
llarg ells votaran la urgència doncs entenen que si ha d’haver-hi alguna proposta que arribi el
més aviat possible.
En estar absent de la sala, en el moment de la votació, el Sr. Manuel Adolfo Colorado
Gómez regidor del Partit Socialista de Catalunya, i el Sr. José Asín Fernández regidor del
Partit Popular la votació resta com segueix.
És sotmet a votació la urgència del punt a tractar, i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació pel vot unànime dels disset membres presents, dels vint-i-un que composen la
Corporació.

Moció que presenta el grup municipal Socialista al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes relativa a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2014.
Demà dimecres, el Parlament de Catalunya portarà a aprovació els Pressuposts de la
Generalitat per al 2014, uns pressupostos que no contemplen cap inversió a Sant Pere de
Ribes, ni tan sols aquelles que representen un dèficit històric en el municipi.
El Grup Municipal del PSC, a través del Grup Parlamentari socialista, ha presentat
diverses esmenes a aquests pressupostos demanant que incloguin partides pressupostàries
per:
•

La redacció i construcció de l’IES Xaloc de Les Roquetes.

•

La construcció del nou CAP de Ribes.

•

La redacció i construcció del CAP de Les Roquetes.

•

Les inversions necessàries perquè l’hospital comarcal de Sant Camil pugui
prestar els serveis amb la qualitat sanitària que la ciutadania reclama.

•

Assegurar la disponibilitat suficient per les necessitats actuals i previsibles de
beques menjador.

•

Incorporar la partida pressupostària necessària per fer el pagament a les
farmàcies del municipi.

•

Dotar la partida pressupostària de suport a les matrícules de les llars d’infants
per tal de poder alleugerir a les famílies de municipi.

•

Dotar la partida pressupostària per pagar el deute que la Generalitat té contret
amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que s’estableix en 1.049.000 euros.

•

Dotar la partida pressupostària per fer front al sanejament pendent de les
urbanitzacions de Mas Alba i Can Lloses.

El PSC considera que aquests pressupostos són del tot insuficients i que mostren un
menyspreu absolut per les necessitats dels ciutadans de Sant Pere de Ribes.
92

Ple ordinari
19 de novembre de 2013

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de Sant Pere de Ribes proposa adoptar el
següents
ACORDS
1.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes manifesti al Govern de la Generalitat el seu
rebuig institucional al pressupostos de 2014 que no es correspon amb les necessitats –
relacionades en la part expositiva- del municipi ni dels seus ciutadans.
2.- Demanar als grups parlamentaris que no donin suport a aquests pressupostos tal i
com han estat presentats i facin les esmenes necessàries per a què les partides que es
destinin a Sant Pere de Ribes reflecteixin les necessitats reals del municipi.
3.- Notificar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al
Govern de la Generalitat.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala el Sr. José Asín Fernández
regidor del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que volen posar de manifest que el pressupost que demà es presenta al Parlament no té
en compte al municipi de Sant Pere de Ribes, en absolut, ni en aquelles necessitats que té i
que algunes són de greuge històric.
És veritat que demà s’inicia el procés i els partits tindran la oportunitat de preparar
aquestes esmenes, però demà és fa la proposta i en aquesta proposta no hi ha hagut la
sensibilitat de recollir aquestes necessitats que té el municipi. Per tant s’han vist obligats a fer
de manera i amb fórmula d’urgència i presentar aquesta moció en el Ple en defensa dels
interessos i necessitats de la gent del municipi. Són algunes d’elles, tal com ha dit, greuges
històrics, i per tant es demana al Govern de la Generalitat que inclogui aquestes peticions en el
seu pressupost i prioritzi, com en d’altres ajuntaments, les necessitats del municipi.
Vol afegir el tema pendent del sanejament de les urbanitzacions del municipi, que és un
dels punts que, feia arribar la regidora Bàrbara Scuderi, i queden en el municipi per resoldre, i
per tant com formen part de l’ACA i l’ACA forma part de la Generalitat.
La partida pressupostaria que la Generalitat adeuta al municipi creu que és 1.050.000 €,
l’ha demanat a intervenció i no se li ha lliurat perquè ha dit que la tenia l’Equip de Govern.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient que no se’ls pot demanar una informació una hora
abans del Ple. Ara ja tenen la informació i suposa 1.049.000€. Se li farà arribar.
La Sra. Garrido explica que s’hauria d’incloure en la pròpia moció l’import específic que
els adeuta la Generalitat. Ha demanat aquesta informació aquest matí per la urgència que
suposava.
El tema és important perquè té a veure amb els diners que la Generalitat adeuta al
municipi i entenen que s’hauria de posar “Dotar la partida pressupostària per pagar el deute
que la Generalitat té contret amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que ascendeix a dia
d’avui a l’import de 1.048.000 euros.”
Així constaria en la moció que demà es pot fer arribar. Aquest són els temes que
proposen des del seu grup, que es facin arribar al Parlament demà mateix perquè es puguin
tenir en compte en el pressupost 2014, i plantejar institucionalment que no estan d’acord amb
la proposta del Parlament.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
donaran suport a la moció perquè el seu grup també ha fet unes esmenes i d’aquestes
coincideixen algunes amb les esmenes presentades pel Partit Socialista.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que estan a favor de la proposta. Han fet afegir elements com el tema de l’ACA i el
sanejament. Els preocupa, hi ha uns compromisos i no es veuen reflectits enlloc. Es veuen
moltes partides i un determinat pressupost per la comarca del Garraf i tots els problemes que té
aquesta i no es veu el nom del teu poble en la llista, sap greu perquè hi ha assumits
compromisos, temes de manteniments en equipaments educatius, serveis et.
Pensa que com més unanimitat hi hagi en la moció es tindrà més força i després que el
Govern agafi l’encomana per fer-ho saber i reivindicar el deute greujat amb la resta de la
comarca, però sobretot de les necessitats i s’estableixi una priorització en el llistat de
reclamacions legítimes.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient que agraeix la preocupació per part dels grups
municipals davant la inexistent inversió en el municipi. Com Equip de Govern no es poden
lamentar, sinó que pensen que s’ha d’actuar i així ho faran amb la denuncia, i la queixa.
En aquests moments sobre la taula hi ha temes pendents que no estan tancats i creu
que s’han de facilitar les coses perquè la inversió pugui ser real i viable.
En el tema de l’Institut El Xaloc estan pendents d’una modificació del Pla General doncs
va haver-hi un canvi d’ubicació. Intentaran tenir les coses a punt i a partir d’aquí es podrà exigir
i estrènyer.
En el tema del Cap de Ribes hi havia una sèrie de correccions en el projecte que es van
presentar en data del 14 d’octubre, per unes deficiències detectades. Estan pendents d’una
reunió amb el Departament de Salut per veure que passa amb les correccions i quan es pot
començar a concretar el calendari.
Demà hi ha una reunió amb el Departament d’Ensenyament pel tema de l’institut El
Xaloc, i per altres cicles formatius i batxillerats.
Amb el Cap de les Roquetes no hi ha res conveniat, per tant s’ha de fer i no oblidar.
També hi ha el tema de beques- menjador i llars d’infants, són dues realitats que en
aquests moments la Generalitat s’ho treu de sobre perquè són deficitàries i passen a assumirse per la Diputació, que absorvirà tota la despesa.
Pensa que al marge de lamentar-se creu que s’ha d’actuar i això és el que fins ara
demanaven per tant si consideren que el servei de llars d’infants ha de ser una defensa del
Govern del municipi, perquè consideren que és vàlid i que s’ha de tirar endavant, doncs s’haurà
de fer una proposta per abaratir els costos.
Denunciaran, es queixaran, demanaran reunions.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
reafirma les paraules de l’Alcaldessa. Quan van veure els pressupostos en la part que
correspon a la comarca, el municipi rep molt poc en comparació amb d’altres comarques,
independentment del grup polític que estigués davant del Govern de la Generalitat.
És cert que és una deficiència històrica. És un moment molt complicat i hi ha demandes
que ara sorgeixen i que en el seu moment no havien sortit, però que entenen que s’han de
demanar.
Com posicionament de vot els regidors que formen part del grup de Convergència i Unió
i Veu i Acció s’abstindran pel to, doncs la moció parla de menyspreu absolut, i no demana que
s’incloguin aquestes esmenes en el pressupost, sinó que demana una posició contra el global
dels pressupostos. Pensa que podria haver estat un to més conciliador i a més consideren que
els responsables d’aquest partit no tenen un menyspreu absolut davant del poble.
El que faran és abstenir-se en la votació.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
votaran diferent a altres membres del Govern. Els regidors d’UM9 votaran a favor de la moció i
això és una singularitat d’aquest Govern i segurament no serà ni el primer, ni l’últim cop que
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passarà això. És una de les condicions que es van imposar per poder mantenir certa
coherència ideològica i de posicionament en aquelles coses més enllà de l’àmbit municipal.
Els agradaria com UM9 aclarir el segon punt dels acords que diu “Demanar als grups
parlamentaris que no donin suport a aquests pressupostos....,”, pensen que els pressupostos
tal com s’han presentat evidencien que Catalunya pateix una doble submissió econòmica,
Europa i l’Estat Espanyol, té manca de sobirania alhora d’elaborar pressupostos, té obligació
de mantenir l’equilibri pressupostari i només la possibilitat d’endeutar-se de forma limitada per
realitzar projectes d’inversió en infraestructures i equipaments. El grau d’autonomia financera
no existeix. Els pressupostos, producte del suport d’Esquerra Republicana al Govern de la
Generalitat, el que fan és frenar les retallades, però mantenen el grau d’eficiència que
mantenien durant els últims anys i que patien els serveis públic sobretot els serveis a les
persones.
Hi ha temes dels pressupostos pels quals demostren el vot contrari, n’hi ha un pel qual
se’n fa molt èmfasi i és el pagament del deute. La despesa financera és la que més creix en un
4%, 277 milions d’euros, de manera que la Generalitat destina més diners a pagar els
interessos del deute que qualsevol altra partida a excepte de salut i educació i organització
territorial.
Pensen que és un símptoma dels pressupostos. També n’hi ha d’altres dos que d’alguna
manera frenen les retallades, però que ells tenen dubtes del seu acompliment; una és la venda
de patrimoni, que asseguren que recaptaran 860 milions d’euros i això els porta a la memòria
que l’any 2012 la venda d’actius d’edificis públics havia de suposar per part de la Generalitat un
ingrés de prop de 900 milions d’euros, i al final es van quedar en 20, la qual cosa demostra una
de les febleses de la venda de patrimoni, i l’altre són les privatitzacions, que esperen recaptar
prop de 1500 milions d’euros privatitzant i ja s’ha vist com es va malvendre Aigües del
Llobregat, i també el que ha significat pels usuaris. En aquests moments els preocupa la
privatització d’una sèrie de coses entre ells l’Agencia Catalana de l’Aigua.
Creu que com Govern mantindran aquests posicionaments, però en quant al vot de la
moció d’avui els regidors dUM9 votaran a favor.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que respecte els posicionaments dels grups municipals agraeix el suport a la moció, però
lamenta que Convergència i Unió s’abstingui en aquest punt i busqui l’excusa del to per no
donar-li suport. Considera que la moció si té a veure amb els interessos del municipi i no està
d’acord amb la reflexió feta pel Sr. Joan Garriga perquè en aquest cas concret aquesta moció,
malgrat vostès tinguin diferencies, sí afecta al tema del municipi i no és un tema que
ideològicament no afecti al mateix.
Del to, recorda el mateix de la moció presentada, pel seu grup, sobre el pressupost de
l’Estat. Han estat atenent perquè no surtis cap sigla de cap partit i han procurat que no sortissin
per facilitar el camí, però lamenten que defensin més al seu partit a la Generalitat, que no pas
els interessos dels ciutadans de Sant Pere de Ribes, que és el que fa aquesta moció perquè
malgrat que es vulgui actuar com deia la Sra. Gabaldà, no poden actuar si no tenen la partida
pressupostaria corresponent.
Bona la decisió d’actuar i treballar que se’ls suposa a un Equip de Govern, però s’ha de
tenir garantides les inversions per part del que té la responsabilitat d’aquelles inversions, que
és el Govern de la Generalitat.
Respon el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que li sap greu
que passi una mala estona lamentant la seva decisió, però han de ser coherents amb el que
són i d’on vénen i com pensen. La llista que s’ha fet sí són necessitats pel municipi, però s’ha
de veure l’entorn econòmic actual. S’ha dit que era una llista de demandes històriques, i és
cert, ell no ha vist en altres pressupostos d’altres govern aspectes que ara estan inclosos. Li
consta que hi ha aspectes d’aquí que s’estan treballant.
El seu grup està treballant des de dins amb el grup parlamentari, al igual que vostès.
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Intenten ser coherents i si aquesta passa per un vot separat no hi problema. En tot cas li
demana a la Sra. Garrido que no cal que li agraeixi els vots quan vota que si.
Vota segons el que acorda amb el seu grup i ara el que acorda i es parla amb el Govern i
finalment segons la seva consciència. No cal que se li agraeixi.
El fet d’estar en un grup com Convergència i Unió té desavantatges, però també es
tenen avantatges i possibilitats de intervenir i tenir informació i contacte o rapidesa dels partits
polítics que estan en el Govern. Això es farà servir per treballar i buscar beneficis pels
ciutadans des de dins, i com estan dins hi ha certes paraules o posicionaments que no poden
acceptar.
Respon la Sra. Garrido dient que vol puntualitzar respecte una afirmació feta, sobre els
anteriors pressupostos d’anteriors governs de la Generalitat que no contemplaven aquestes
inversions. Això no és cert perquè estaven pressupostats, no pas l’IES Xaloc, però d’altres sí i
van caure del pressupost justament quan vostès van començar a governar.
A més es van prendre decisions que no van afavorir els projectes.
En el tema de les llars d’infants en altres pressupostos no hi havia els 0€, que ara la
Generalitat aporta a les llars d’infants del municipi. Tant de bo que el paper de delegat del
govern en aquest municipi funcioni i ens porti a tenir les inversions que no tenen en el
pressupost. No sap com s’ho faran si no existeix en el pressupost.
Demanaran que s’apliquin en el municipi una sèrie de qüestions que no estan reflectides
en el pressupost.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de tretze vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, el Partit Popular, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa, i cinc abstencions de Convergència i Unió.

Moció d’urgència pel dret dels treballadors i treballadores municipals a cobrar la paga
extra de 2012
Aquesta moció d’urgència resta retirada.
Seguidament l’Alcaldessa explica, que aquesta tarda els treballadors de l’Ajuntament li
han fet arribar una moció d’urgència per part dels treballadors i treballadores municipals
respecte el reconeixement del dret a cobrar la paga extraordinària de Nadal del 2012, per la
qual cosa proposa es passi a debatre el punt en qüestió.
Explica que ha data d’avui hi ha hagut diverses sentències en aquest sentit, Jutjat
contenciós administratiu del TSJ i els treballadors havien presentat la voluntat de presentar una
moció per urgència, per tal que es pugui cobrar la part meritada de la paga extraordinària de
l’any 2012.
Hi havia les voluntats que la paga es negociés amb els representants dels treballadors
per tal de minimitzat l’impacte en les finances municipals, però degut a la manca de temps no
poden comptar amb l’informe d’Intervenció, ni amb l’informe de Secretaria per garantir les
opcions per cobrar-la, per tant com a mínim hi ha la voluntat de l’Equip de Govern per tirar-ho
endavant i la voluntat de poder fer els informes, per tal de poder-ho gestionar el més aviat
possible.
Així doncs no podien votar ni la urgència ni la moció perquè depenen d’aquests informes
tècnics.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que les mocions no tenen informes tècnics.
Respon l’Alcaldessa que si s’aprova una moció en la qual es demana que se’ls pagui el
que se’ls deu, i econòmicament la Interventora els diu que no hi ha reserva, legalment no
poden garantir aquest cobrament, per tant faran l’informe, miraran quan poden disposar del
romanent, per tal que sigui efectiu i no enredar als treballadors de la casa dient-los que si, quan
després possiblement hi hagi més dificultats.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que és una moció que han rebut tots els grups abans del Ple i s’ha parlat d’aquest
tema. La qüestió era el tema de la importància de les dates d’aquesta situació, per una qüestió
de caducitat en el procediment, per poder mantenir i protegir els drets de les persones que
poden perdre’l, si no es fa suficientment ràpid.
És evident que la moció com s’ha comentat no té informes mai perquè en definitiva és un
acord de voluntat, no pas un acord ferm del Govern en el sentit que es tiri endavant, i no hi ha
els informes pertinents, per tant pregunta perquè quedi clar, significa aquest fet que es
substitueix aquesta moció per un compromís d’acord de Ple, en un Ple extraordinari si toca, o
en el proper Ple ordinari.
Pregunta, si s’està substituint això i és perquè hi ha una voluntat del Govern d’assumir, el
que s’està dient per tot arreu, que hi ha un dret de reconèixer, per tant emplacen la seva
aprovació legítima i complerta en un proper Ple.
Respon l’Alcaldessa que sí. Explica que no els faria res aprovar-ho avui sabent que li
poden fer front en aquest pagament, però el que passa és que a les tres de la tarda ho han
rebut, per tant no es podia exigir a Intervenció que emetés un informe.
La voluntat existeix, però faran un treball previ per veure si realment es pot assumir
doncs en aquests moments ho desconeixen.
Ho pregunta perquè esclar, no és el mateix, diu la Sra. Bàrbara Scuderi i pregunta si
s’està condicionant la voluntat a una possibilitat o simplement s’està condicionant a un
procediment.
Respon l’Alcaldessa que al procediment. Avui la podrien aprovar, però no podrien donar
cap garantia de a partir de demà si es podria començar a cobrar. La voluntat hi és.
La Sra. Scuderi diu que entén que hi ha la voluntat i la fermesa de fer-ho. Únicament és
el procediment.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que entén que hi ha la voluntat de fer aquest pagament, per tant entén que avui es podria
aprovar perfectament la moció perquè té a veure amb la voluntat.
Efectivament després, sí que comporta que hi hagi una despesa econòmica.
Pregunta com s’ha de fer aquesta despesa econòmica. Pensa que es planteja en el si de
la reunió de la Comissió Paritària, que està encarregada d’aquesta negociació. També té entès
que el dia 11 de desembre si no s’ha aprovat i no hi ha realment aquest acord signat es perd i
els treballadors no podrien tenir això, per tant, necessita aclariments en aquest sentit i saber
exactament si això està en coneixement de l’Equip de Govern perquè li consta que està en
coneixement i damunt de la taula de negociació. Pregunta que pensa fer l’Equip de Govern
concretament, i quan es pensa tancar.
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La Sra. Garrido diu que li agradaria que l’Alcaldessa l’escoltés perquè si parlen entre
vostès dos potser no escolten.
L’Alcaldessa exposa a la Sra. Garrido que no se li digui que ha de fer.
La Sra. Garrido demana respecte cap a la seva intervenció.
L’Alcaldessa dirigint-se a la Sra. Garrido li planteja que no es preocupi que es pren nota
en acta.
La Sra. Garrido, dirigint-se a la Sra. Alcaldessa, li pregunta si pot intervenir i si se li fa
pesada.
L’Alcaldessa li contesta, que pesada, pesada no és la paraula, i li agradaria que se la
respectés i no li sembla que se la respecti per part de la Sra. Garrido.
La Sra. Garrido demana que se la deixi intervenir perquè està en el seu torn
d’intervenció. Demana respecte.
El que està plantejant és si l’Equip de Govern té una proposta concreta perquè el tema
no ha aparegut damunt de la taula avui en una moció.
Aquest punt forma part de les negociacions que s’estan pactant amb els treballadors, per
tant la pregunta que fa és concreta, sabent d’aquest tema perquè no és nou d’avui, té l’Equip
de Govern una proposta concreta al respecte.
Respon l’Alcaldessa que s’estava treballant conjuntament amb el conveni, però no
sabien de la urgència de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que la
voluntat d’arreglar això hi és tota, però el pagament passa perquè hi hagi una partida
pressupostaria i es pugui fer, i en aquest moment aquesta no hi és. Si tiren endavant aquesta
moció, avui expressaran totes les voluntats, però demà aniran als tècnics i aquests els diran
que no hi ha partida pressupostaria.
El tema dels terminis s’ha parlat cinc minuts amb els sindicats i han fet aquest acord,
d’exposar-ho en el Ple, el Sr. Giralt aclareix que no han estat ni cinc minuts, però han parlat
amb ells. El Govern ha fet la consulta sobre la disponibilitat pressupostaria als tècnics dels
serveis econòmics en un quart d’hora.
Per part del Govern tenen la voluntat d’aclarir això, però resulta que no hi ha
disponibilitat, i demà tindrien la resposta per part dels responsables de fiscalització de
l’Ajuntament, que sense partida pressupostaria el resultat seria que no es pot complir.
S’ha quedat amb els representants que han presentat la moció, que es veurà quin procés
es pot fer, i aclareix que el procés passa per aquestes voluntats.
Entenent que si existeix la voluntat d’acceptar i tornar-ho i no sap si es podrà fer d’una
sola vegada o diverses, però hi ha aquesta voluntat, i com es deia abans, es mirarà el procés
perquè sigui factible. La cosa és tant fàcil com això.
Voluntat d’acomplir hi és tota perquè sembla, que primer és un dret que tenen a cobrar
els treballadors i que forma part del seu sou. I si es pot fer és perquè la normativa i la llei ho
regulen, o perquè hi ha sentencies en aquest sentit, per tant iniciaran el procés perquè tingui tot
l’aval normatiu, legal i de disponibilitat econòmica per part de l’Ajuntament. Això és el que hi ha
sobre la taula.
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El que proposen és no aprovar això perquè no tindria continuïtat des del punt de vista
administratiu i si tots comparteixen la voluntat expressada i regulada en l’acta de tirar això
endavant, doncs es facilitarà el procés i els canvis que s’hagin de fer en pressupost per facilitar
la possibilitat que els treballadors de l’Ajuntament recuperin el dret perdut.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno, regidora de Recursos Humans
dient, que són conscients, i al comitè ja se li ha expressat la voluntat que té l’Equip de Govern,
que va en la línia del que s’ha comentat. Tot i que només tenen la base de sentències de
laboral, de funcionaris només n’hi ha una dels Ministeri de Justícia, però la voluntat com Equip
de Govern hi és perquè és un dret que tenen els treballadors, de cobrar de moment la part
meritada, que suposaria juliol i mig agost, un mes i mig.
Per altra banda li consta que el Director de Recursos Humans per paralitzar la
prescripció, que és d’un any, els ha ofert, als treballadors de l’Ajuntament, la fórmula de
demanar per escrit al Departament de Recursos Humans la petició del pagament de la paga i
mitja meritada de la paga extra del desembre de l’any passat.
Aquesta fórmula serveix per paralitzar la prescripció i que ningú tingui el dubte de si
realment pot perdre el dret o no, per la qüestió d’un any que es té per reclamar un dret de
quantitat, la fórmula oferta des de Recursos Humans, que no sap de quin dia és ja se’ls ha
donat al Comitè d’Empresa.
S’ha de demanar per escrit a l’Ajuntament. Únicament és una eina més. El Comitè
evidentment no ho sap i els treballadors d’alguna forma també ho sàpiguen, d’haver-hi algú que
no ho sap.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA fent una pregunta, donat que s’ha fet la conversa de cinc minuts amb el Comitè abans
d’entrar al Ple. Pregunta si s’ha quedat en alguna cosa, si s’ha consensuat que no es presentés
la moció o si no ha estat així. En el cas que no hagi quedat clar demanaria cinc minuts per
asseure’s amb les parts abans de prendre res.
Més que res perquè no estem davant d’una moció que no tingui una caducitat, sinó que
té una prescripció com ha comentat la regidora de Recursos Humans. Hi ha una part que la
preocupa. No sap si la setmana que bé tornaran a tenir Ple o no, sinó sempre es pot convocar
un Ple extraordinari, per tant entén que si hi ha el compromís ja es convocarà i es farà, però
voldria tenir la certesa de saber si s’ha concretat alguna cosa perquè si no tenen l’obligació
com a grup municipal, igual que a la resta que se’ls ha fet arribar aquesta proposta de moció,
en el sentit que algun grup la fes, doncs el fet d’utilitzar el canal de moció és per la urgència de
la data i de com a de córrer el procés.
La pregunta concreta és si s’ha quedat així.
També pregunta, si hagués estat un grup municipal qui hagués presentat la moció
s’hagués pactat amb aquest grup i no hagués calgut presentar la moció.
Respon l’Alcaldessa que si perquè és el que s’ha acordat. Se’ls ha explicat que la
voluntat era tirar-ho endavant, però per problemes dels informes tècnics no podien garantir que
això fos factible perquè no hi havia una partida destinada a pagar això i per tant no es
presentava la moció d’urgència.
Això és el que s’ha acordat.
Se’ls ha demanat que tinguessin la voluntat de l’Equip de Govern de desencallar-ho com
fos possible. Aquest és l’acord no n’hi cap altre.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 afegint que
quan se’ls planteja això per urgència és perquè a Vilanova ho han aprovat.
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La voluntat hi és i volen que es porti de la millor manera possible, i quan es diu els
informes tècnics, el que és diu és això que algú respongui aquesta urgència a què obeeix
perquè en principi el Govern no té cap data.
Ell ha trucat als grups de Vilanova i se’ls ha informat que ho van votar, que era la raó per
la qual el comitè ho presentava avui, i li parlaven de final d’any i que els funcionaris tindrien un
temps de cinc anys, els laborals d’un any et., però en cap cas venia de dies com per a no
poder-ho fer en plenes condicions i sense afectar a cap dret, a fer-ho al desembre.
Evidentment quan es presenten les coses d’aquesta manera, al migdia, el seu grup no
ho ha rebut, però se’ls ha trucat des de l’alcaldia i se’ls ha comunicat.
Volien que algú els respongués si era per presentar-ho aquí amb tots els inconvenients, i
de la millor manera possible.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que només vol saber la resposta, i pregunta, per tant no es vota la urgència i es retira la
moció perquè hi ha un acord amb el Comitè, en aquest cas CCOO que ho ha presentat, hi ha
un acord perquè es retiri. Pregunta si ells estan d’acord en no presentar la moció.
Respon l’Alcaldessa sempre i quan hi hagi la voluntat de suport de l’Equip de Govern
que ja els han manifestat.
Segueix la Sra. Garrido que per tant hi ha un acord entre CCOO i el Govern perquè es
retiri la moció d’avui.
L’Alcaldessa aclareix que és un acord verbal, però hi és i l’assumeixen per tal de tirar
endavant tots els processos i els informes tècnics per poder-ho garantir. És així.
La Sra. Garrido contesta que perfecte perquè així el seu grup no presentarà la moció. Si
no hi hagués un acord entre l’Equip de Govern i CCOO tirarien endavant la moció i demanarien
la votació de la urgència i en tot cas que es decidís aquesta urgència si o no.
Aquesta moció d’urgència resta retirada.
En aquest punt de la sessió l’Alcaldessa proposa es faci la lectura del Manifest del
dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones

Manifest institucional, 25 de novembre de 2013, Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones.
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens obliga a
esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-Ia.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es
pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament
sexual i per raó de sexe, o en l’àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació
genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la
violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que
lesionin la dignitat, la integritat o la Ilibertat de les dones.
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Totes elles requereixen respostes especifiques i diverses, però tenen un denominador
comú: la violència contra les dones esta profundament arrelada a les estructures socials. Per
això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema
que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes
que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que
les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d'un treball coordinat i
transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents.
Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat,
dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat
civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista
amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en
la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d'evitar relacions desiguals.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les
dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D’aquí la importància d'intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i
l’escolta. Aquest treball s'ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin
l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat constatable que en l’àmbit
educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix una bona
oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència masclista.
L'objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la
violència rnasclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes s'han de
comunicar i compartir amb dignitat, respecte i Ilibertat.
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això,
seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d'avui, i
també les generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que tothom sap el per què. Es va comentar a les portes del proper 25 de
novembre del Dia internacional Contra la violència masclista i era important manifestar el suport
al manifest que els ajuda i permet posar en evidència una realitat crua, com el retrocés que es
viu a nivell de lleis i de societat, que per determinats drets que encara no estaven tots del
reconeixement de les dones, de la lluita contra la violència masclista.
En aquests moments fins i tot altres institucions que s’han caracteritzat per donar un
espai a les dones, als treballs, a la societat civil organitzada que s’ha reivindicat durant molts
anys la lluita, i en aquests moments també s’està retrocedint.
La Diputació en aquests moments està fent fora un munt d’entitats, qüestionant-se si els
cobraran per anar a reunir-se perquè resulta que ja no és tant important. És un context que
creuen important i que avui en dia es tingui present el que signifiquen els efectes, des del punt
de vista d’una administració pública de proximitat on es malviu això de forma directe, per tant
ha d’haver-hi un compromís per part de l’Ajuntament i entenen que l’adhesió del manifest és el
compromís que s’ha de fer, però realment era necessari per posar en evidencia un cop més
que això existeix, i que la violència masclista es reprodueix en altres estructures de la societat,
no només a les llars, i és una malaltia a combatre i s’hauran de posar els mitjans per fer-ho.
Tal com s’ha dit abans s’ha d’actuar i creu que era necessari que es fes.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que des
del seu grup polític i municipal donen tot el suport en aquests manifest.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que en l’àmbit municipal és un manifest que parla de l’àmbit global, però també de l’àmbit
local i pensa que s’ha d’estar molt atenents en el municipi en tot allò que els pugui portar als
indicis que aquest tipus de violències s’estigui fent en el municipi. Per tant han de treballar de
valent des del punt de vista dels serveis socials i de la detecció de manera el més ràpida
possible i si es tenen indicis que lamentablement en el municipi aquesta qüestió es va produint,
doncs posar els mitjans perquè aquesta qüestió quedi eradicat.
Pren la paraula en Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup s’adheriran. Considera i creu que hi ha un perill i li fa por la reiteració perquè s’utilitzen
les mateixes paraules sempre i perden sentit.
Quan la Bàrbara parlava del retrocés, creu i té confiança i vol ser optimista perquè sap
que la lluita continua, sap que s’ha d’estar molt emetents i posar tots els mitjans a l’abast, però
pensa creu i espera que sigui així i que la societat civil organitzada, el poder popular, totes
aquelles conquestes i petits avenços que s’han fet en aquest sentit siguin capaços de defensarlos i no tirar un pas enrere amb aquesta lacra o malaltia, tal com s’ha definit anteriorment.

15. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidor/a remitent/a : Sra. Bàrbara Scuderi Bedny - ICV
La regidora agraeix la intervenció de la regidora del PSC en referència al ROM. Demana que
es respecti sempre el ROM.
Agraeix que rep les actes i convocatòries de les Juntes de Govern.
PREGUNTA: Demana respecte el Pla de vianalització de Ribes el resum de la reunió amb els
veïns i el calendari de treball.
RESPOSTA: Respon el Sr. Francesc Pérez i Tenes, regidor de Governació dient que sobre el
Pla de vianalització de la Plaça del Centre la setmana passada va haver-hi una reunió amb els
veïns de la Costeta i demà es té un altra reunió amb els comerciants de la plaça. Encara no
tenen un posicionament clar del que faran.

Regidor/a remitent/a : Sra. Bàrbara Scuderi Bedny - ICV
PREGUNTA: Els preocupa en educació el servei de les llars d’infants pel curs 2014/2015 doncs
les inscripcions són al febrer i no saben que farà la Generalitat. Demana una previsió del que
podrà ser el servei el proper curs. Demana la previsió del proper curs i el seguiment. Creu que
s’ha de fer un altre model més global a la família.
Pregunta si hi ha dades de previsió de cara al 2014/2015, places, reserves, naixements.
RESPOSTA:
El cens actual referit als nascuts en els darrers anys, és el següent :
DADES DEL
PADRÒ
29/10/2013
Població
Total a
31/12
Any de naixement
Ribes
Roquetes
Total
2007
188
213
401
2008
220
196
416
2009
181
195
376
2010
182
159
341
29874
2011
143
189
332
30633
2012
151
154
305
30655
2013
127
104
231
*
La tendència general a la baixa dels nou nascuts no afavoreix l’increment de matriculats a les
llars pels cursos vinents
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Respecte els ajuts del Departament d’Ensenyament, estem a l’espera de la signatura del
conveni pel curs 2012-2013 i no disposem d’informació dels ajuts corresponents als cursos
2013-2014 i posteriors.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació - Educació i Treball

Regidor/a remitent/a : Sra. Bàrbara Scuderi Bedny - ICV
PREC: Fa un prec a Governació sobre una consulta a la Diputació de Barcelona sobre
l’aparcament en bateria del tram Av. dels Cards fins Ildefons Cerdà doncs hi ha molta dificultat
d’aparcament en aquella zona sobretot quan hi ha mercat els divendres.

Regidor/a remitent/a : Sra. Belen García Merat - PP
PREGUNTA: Respecto al Plan de Vianalización pregunta si se ha hablado con los vecinos,
que opinan y que se propone. Pide la información de lo que se está haciendo.
RESPOSTA: Respon el Sr. Francesc Pérez i Tenes, regidor de Governació dient que sobre el
Pla de vianalització de la Plaça del Centre la setmana passada va haver-hi una reunió amb els
veïns de la Costeta i demà es té un altra reunió amb els comerciants de la plaça. Encara no
tenen un posicionament clar del que faran.
Regidor/a remitent/a : Sra. Belen García Merat - PP
PREGUNTA: que ha ocurrido con el bar de las pistas. Como está el asunto y si ya está
instalado el nuevo concesionario.
RESPOSTA: Respon l’Alcaldessa que en principi serà efectiu aquesta setmana el dijous a les
12.00 hores. Els anteriors marxen i entren els nous concessionaris de l’establiment.
Hi ha hagut forces problemes. La voluntat era que arribessin a un acord, reunir-se i intentar que
les dues parts arribessin a un acord.
PREC: Ruega que se incida en la limpieza de las calles ya que hay muchas defecaciones de
perros.

Regidor/a remitent/a : Sra. Belen García Merat - PP
PREGUNTA: Los grupos políticos disponen de un espacio para sus actividades en Roquetas
pero el espacio del cual disponen les resulta insuficiente para tantos grupos, por lo cual pide al
Equipo de Gobierno el uso de otro despacho más durante las mañanas ya que les consta que
hay dos despachos vacíos.
RESPOSTA: Respon l’Alcaldessa que es facilitarà quan es facin les obres de Can Puig.
Tot i així es mirarà i estudiarà.

Regidor/a remitent/a : Sr. José Asín Fernández-PP
PREGUNTA: com està el tema del contracte de les oficines electròniques.
RESPOSTA: EL Ple de la Corporació en sessió de data 23 de febrer de 2012, va acordar
resoldre anticipadament el conveni amb la “Fundació Europea para la Sociedad de la
Información y la Administración electrónica”, oferint-lis una liquidació que incloïa la
indemnització per resolució anticipada i pagament enrederit de factures pendents, per un total
de 12.713€, front mes de 30.000€ que ens demanaven.
Desprès d’una reunió per part del Sr. Alcalde, el funcionari Santi Blanco i la secretaria de
l’Ajuntament amb el representant de la Fundació Sr. MB en data 25 de maig de 2012, en que
es va acordar que la FM faria una nova proposta de conveni i donaria per liquidat l’anterior,
sense cap tipus de indemnització, al juny de 2012, per correu electrònic, el Sr. MB comunica
que ham acordar modificar les condicions del conveni.
El conveni estableix:
1.- Que l’Ajuntament es farà càrrec de 6 oficines Electròniques.
2.- Durant els anys 2012/2013 el servei seria gratuït.
3.- El 2014, faríem una aportació de 100/oficina/mes.
4.- Durant el 2015 i següents, faríem una aportació de 200/oficina/mes.
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5.- Durada del conveni, 9 anys, comptats de juny 2012 i renovable per períodes idèntics si amb
6 mesos d’antelació no es denuncia.
Al mes de juliol, des de l’alcaldia es contesta per correu electrònic que:
1.- Que la gratuïtat haurà de ser de 24 mesos, en comptes de 2012/2013, ja que el 2012
compte a partir de juliol.
2.- Que l’adquisició serà de 4 oficines en comptes de 6.
3.- Que el conveni tindrà una durada de 4 anys, renovable d’any en any, excepte que es
denuncií i en aquest cas, sense cap penalització.
Consta que s’han mantingut converses per part de l’alcaldia al respecte però, no que s’hagi
arribat a cap acord.
En aquests moments, l’actual equip de govern no considera el servei d’aquestes màquines
necessàries per la nostra ciutadania.
Signat: Anna Gabaldà i Felipe
Alcaldessa

Regidor/a remitent/a : Sr. José Asín Fernández-PP
PREGUNTA: com està el contracte de telefonia. En quin punt es troba i si ja està solucionat.
RESPOSTA: Punt nº 9 de l’ordre del dia del Ple del dia 19 de novembre de 2013.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
Maria Isabel Lucas i Moreno
Regidora de RRHH i Noves Tecnologies

Regidor/a remitent/a : Sr. José Asín Fernández-PP
PREGUNTA: Quieren saber que posicionamiento tiene el Equipo de Gobierno sobre el pago
de 200.000 € anuales que cuesta la Televisión comarcal.
RESPOSTA: La quota que correspon abonar al Consorci Teledigital Garraf és de 173.274 €
restem a l’espera de mantenir una reunió amb ells per prendre decisions.
Signat: Anna Gabaldà i Felipe
Alcaldessa
PREC: Sobre la limpieza de los contenedores han observado que no limpian debajo de ellos
por lo cual esto ocasiona la proliferación de ratas y otros bichos. Ruega se limpie donde
descansa el contenedor.

Regidor/a remitent/a : Sr. Javier Rodríguez Méndez -PP
PREGUNTA: si es té un calendari previst per a la presentació dels pressupostos.
RESPOSTA: La previsió amb la que treballa el govern municipal és la presentació dels
pressupostos del 2014 al ple del 17 de desembre. Es preveu tenir contactes amb els grups
polítics tant en dates anteriors a la comissions informatives del dia 3 de desembre, com en
dates posteriors a aquesta comissió, per tal de buscar el màxim consens en l’elaboració dels
pressupostos. Assumint aquesta previsió, som conscients que la presentació dels pressupostos
ve condicionada per decisions que s’han de prendre en el marc de l’empresa municipal de
Garraf Promocions que poden alterar la previsió.
Signada: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna

Regidor/a remitent/a : Sra. Núria Mestre Bertran - PSC
PREGUNTA: que han observat que no hi ha regidor de mediació. Vol saber el per què i quina
voluntat es té al respecte.
També en el tema de mediació ho havien reconduït perquè fos orientada cap a l’habitatge i que
s’acompanyés a la gent cap al tema bancari. Vol saber si això es continuarà fent o no.
Aquest és el desè any que l’equip de mediació està en funcionament a Sant Pere de Ribes
s’han fet moltes accions de participació de diversa gent. Demana el resum d’aquests deu anys.

104

Ple ordinari
19 de novembre de 2013

RESPOSTA: En relació al servei de mediació es voluntat d'aquest govern donar continuïtat al
projecte del Centre de Mediació Social que forma part de la regidoria de Serveis Socials,
Cooperació i Diversitat i Ciutadania. Així mateix, sembla molt interessant centrar-se en la
qüestió de l'habitatge amb el treball fet pel Centre des de juliol d'aquest any, entenent que la
manca d'habitatge es un dels problemes centrals als que s’enfronta la ciutadania del nostre
municipi i qualsevol recurs del que pugui disposar la ciutadania i l'ajuntament es imprescindible.
Per altra banda, el centre de mediació te contracte fins a Juliol del 2014, prorrogable. Adjuntem
informe realitzat el passat octubre amb més informació sobre el servei.
VEURE ANNEX 3-INFO. MEDIACIÓ
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
PREC: Sobre la neteja dels carrers estan plenes de deposicions de gossos. Demana es netegi.
PREC: Respecte el Cap de Ribes saben la dificultat per tirar endavant el projecte. Demana que
es pregunti a la Generalitat com està aquest tema.

Regidor/a remitent/a : Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: han vist que hi ha hagut canvis a Can Puig i sembla que el projecte s’ha vist
alterat. Demana saber quins són els canvis i a quines raons responen.
Volen veure els informes tècnics corresponents. Demana que també es convoqui la Mesa de
treball i de participació i consens pel projecte de la Casa de la Vila i sobre l’arranjament de Can
Puig. Quan serà la primera reunió i quin serà el calendari.
RESPOSTA: Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Urbanisme dient que de Can Puig
no hi haurà cap reunió perquè ja s’ha tirat endavant el projecte i les modificacions no han estat
gaires.
Han agrupat el Centre Obert i han situat els serveis i l’accés a la part del darrera de la planta
baixa. Han alliberat Can Pau Roig de ser un magatzem de material de jardineria.
La Guardia urbana disposarà quan sigui possible el trasllat a l’Ajuntament. Tot això han suposat
uns costos afegits que s’han de fer.
Han retornat la sala de les voltes d’entrada noble a Can Puig i allà s’ubicaran despatxos de
promoció econòmica, normalització lingüística etc.., ja passaran el projecte.
Respecte la Casa de la Vila pensen que s’ha d’obrir i rehabilitar el més aviat possible. S’han
d’establir fases d’execució que permetin l’obertura de les portes el més ràpid possible.
S’estan plantejant seriosament el tema de gastar 2 milions d’euros en l’obra.
Aquest són els criteris polítics enfront la Casa de la Vila. Obrir les portes el més aviat possible i
fer per fases l’actuació.
La Sra. Abigail Garrido, demana el projecte i els informes tècnics que avalin els canvis.
PREC: Prega que es convoqui la mesa del projecte de la Casa de la Vila.

Regidor/a remitent/a : Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: Respecte els temes d’ocupació li agradaria demanar una relació de programes i
subvencions als quals s’ha presentat l’Ajuntament. Quins projectes i propostes que s’han
presentat.
RESPOSTA:
ACCIÓ
DATA
IMPORT
ENS SOL·LICITAT
ATORGAT
SOL·LICITADA
SOL·LICITUD SOL·LICITAT
GENERALITAT DE
"Treball i Formació"
30/09/2013
126.431,52 €
CATALUNYA
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 €
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GENERALITAT DE
CATALUNYA

AODL 2013-2014

29/10/2013

54.091,10 €
aquest és
diferent del
que ja s'ha
46.288,20 €
començat
aquest
setembre

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"PQPI" (Programa
de Qualificació
Professional Inicial)

18/10/2013

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Joves per l'Ocupació

21/11/2013

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Ocupació per a
Joves
28/11/2013

239.400,00 €

en tràmit

l'ordre es
va publicar
dilluns / en
94.000,00 € tràmit

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

Regidor/a remitent/a : Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: Referent als canvis de lloc de treball del personal. Demana saber a quins criteris
d’organització responen aquests canvis i demana els informes tècnics així com els del Comitè
d’Empresa. Volen saber si els canals establerts de comunicació amb el Comitè s’han complert.
RESPOSTA: S’està treballant en la organització de l’ajuntament. La previsió és presentar,
conjuntament amb els pressupostos una modificació de la RLT, així com un decret
d’organització si s’escau, que farà efectiu el plantejament d’organització del govern. El
plantejament de base que fa el govern és el de reforçar el rol dels regidors en la presa de
decisions polítiques, en la coordinació i en la transversalitat de la gestió i refer l’estructura de
direcció tècnica buscant una millor eficiència en el treball de cada àrea a partir de les qualitats
dels tècnics gràcies a la seva formació i a la seva experiència professional dins i fora de
l’ajuntament.
Per fer aquest procés el govern complirà els canals vigents, i utilitzarà la capacitat de decisió
que la llei li permet en la organització del personal de l’ajuntament.
Signada Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna

Regidor/a remitent/a : Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: Demana els criteris sobre la rebaixa del 7%. No els han rebut.
RESPOSTA: La reducció del 7% de les retribucions dels regidors que tenen dedicació
complerta o mitja, es basa en criteris polítics i no tècnics. Està fonamentada en l’acord polític
entre els dos grups que formen el govern i el grup d’Iniciativa que li dóna suport, en el que
s’acorda la rebaixa del cost en la gestió política de l’ajuntament. S’ha valorat el 7% com a
complement al 5% que ja es va rebaixar amb solidaritat a la rebaixa que es va fer en la
retribució dels treballadors públics fa uns mesos.
Signada Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
L’Alcaldessa pren la paraula i explica que són ells els que decideixen si es respon per escrit o
verbalment. Si consideren que poden respondre la pregunta en aquest moment doncs la
responen i no caldrà enviar-la per escrit.
e).- Demana la contesta per escrit encara que es contesti verbalment.
L’Alcaldessa li planteja a la Sra. Garrido que no se li digui el que ha de fer. Si el Govern
considera que es pot respondre en el moment de la pregunta, es farà així.

Regidor/a remitent/a : Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
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PREGUNTA:, sobre els concessionaris del bar i el CD Ribes, quin és l’acord al qual s’ha
arribat.
RESPOSTA: Respon l’Alcaldessa que en principi serà efectiu aquesta setmana el dijous a les
12.00 hores. Els anteriors marxen i entren els nous concessionaris de l’establiment.
Hi ha hagut forces problemes. La voluntat era que arribessin a un acord, reunir-se i intentar que
les dues parts arribessin a un acord.

Regidor/a remitent/a : Sr. Joel Sans Cuadrat - PSC
Pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat regidor del Partit Socialista de Catalunya dient que
utilitzarà l’espai de precs i preguntes per fer la lectura d’una carta que han rebut.
PREGUNTA: En la Junta de Govern del 08/10 en el punt 15 aprovació dispensa garantia
fraccionament IBI de Can Pere, SCCL, voldrien demanar si se’ls podria facilitar els informes
d’Intervenció i Tresoreria en els qual es diu que no cal que aquesta empresa dipositi la garantia
de fraccionament del deute tributari de Can Pere.
RESPOSTA: Veure ANNEX 2-IBI CAN PERE
Signat: Lluís Giralt
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: Demana la raó per la qual el Sr. Joan Garriga es va abstenir en la votació.
RESPOSTA: Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres, per dir que es va abstenir per motius de
parentesc.

Regidor/a remitent/a : Sr. Joel Sans Cuadrat - PSC
PREGUNTA: En el punt 21 de certificacions d’obra demanen els informes d’intervenció i dels
serveis tècnics respecte aquesta certificació d’obres d’un pagament a compte a Construccions
Giralt S.L.
RESPOSTA: Veure ANNEX 1-CONS.GIRALT
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni

Regidor/a remitent/a : Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado - PSC
PREGUNTA: volen saber si s’iniciarà el curs d’informàtica pels usuaris del Casal d’Avis de les
Roquetes. Quan començaran, els horaris etc.
RESPOSTA: El Curs d’informàtica que organitza el Casal d'Avis de les Roquetes no te una
subvenció específica per la realització del curs, sinó que l'organitzen els avis mateixos a partir
d'una formació que se'ls dona. Els professors son avis voluntaris. No han començat encara
perquè aquest any van canviar el programa i els van instal·lar un programari lliure, desprès de
fer la formació pels formadors han hagut d'elaborar manuals nous. Ara hi ha previst que
comenci la setmana pròxima un grup de 9 persones.
Per altra banda, al Casal de Ribes els cursos d’informàtica els subvenciona La Caixa. Va
començar un curs a l’octubre amb 16 participants.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran

Regidor/a remitent/a : Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado - PSC
PREGUNTA: Volen saber si s’han iniciat les activitats i projectes del Pla educatiu Entorn i
quins són els objectius fixats.
RESPOSTA: Els objectius fixats pel PEE d’aquest curs són:
Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
Treball i aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius.
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
Aquest dijous es presenta en el marc de la Comissió representativa - institucional la Memòria
de 2012-13 i Pla d’activitats de 2013-14 i les activitats s’inicien en aquest darrer trimestre de
l’any.
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Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació - Educació i Treball

Regidor/a remitent/a : Sr. Francisco José Perona Jiménez - PSC
PREGUNTA: demana la voluntat política del Govern respecte la vianalització de la Plaça de la
Vila.
RESPOSTA: Respon el Sr. Francesc Pérez i Tenes, regidor de Governació dient que sobre el
Pla de vianalització de la Plaça del Centre la setmana passada va haver-hi una reunió amb els
veïns de la Costeta i demà es té un altra reunió amb els comerciants de la plaça. Encara no
tenen un posicionament clar del que faran.

Regidor/a remitent/a : Sr. Francisco José Perona Jiménez - PSC
PREGUNTA/PREC: Vol fer un prec i demana que es replantin els arbres en la Rambla de
Santa Eulàlia en la zona “els cinc pins” perquè és simbòlic pel municipi.
Dirigint-se al Sr. Perona el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme i diu que respecte la
talla d’arbres creu que és una decisió de vostès. Ells no han donat cap ordre respecte això.
El Sr. Perona explica que potser el Sr. Garriga no l’ha entès perquè ell no ha fet una pregunta
respecte els arbres, sinó un prec, els agradaria que es tornés a replantar aquests arbres
perquè són un símbol.
El Sr. Garriga exposa que no els entén perquè quan estan al Govern tallen arbres i quan estan
a l’oposició demanen que es replantin.
RESPOSTA: El passat 27 de setembre, el tècnic de jardineria va informar que, al Parc Central,
hi havia dos pins secs, situats al parterre del Passeig Santa Eulàlia amb el Carrer Roger de
Flor. Manifestava que aquests arbres, de grans dimensions, situats amb una zona
concorreguda , s’haurien de talar el més aviat possible per un tema de seguretat, atès que
podien trencar-se i caure a sobre d’algú.
El mateix 27 de setembre, es va enviar per correu electrònic al representant de la Junta de
Compensació del Supp-9, per a què realitzés les actuacions de forma immediata i urgent.
Després d’uns dies, es comprova que l’actuació s’ha realitzat.
Donat que el Supp-9 forma part d’una entitat de conservació, sempre que es detecta una
anomalia, s’envia directament al representant de la Junta de Compensació del Supp-9 per a
que ho solucionin.
Possibles causes que han provocat que els pins s’hagin assecat:
Es possible, que durant l’execució de les obres del parterre, es tallessin les arrels dels pins i
això ha provocat amb el temps una debilitat de l’arbre, i possiblement hagin agafat alguna
malaltia associada com la del Tomicus.
En aquest parterre, situat en un espai emblemàtic caldria replantejar-se la reposició d’aquest
arbres.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública

El Sr. Joan Garriga i Quadres, també vol aclarir, referent a la nota llegida d’EUiA, creu que
tenen tot el dret a fer les notes que calguin, però pensa que haver-la llegit al Ple és una
instrumentalització barroera de la utilització dels precs i preguntes amb la seva lectura avui i
aquí.

Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA
dient que respecte la nota d’Esquerra Unida i Alternativa. Agraeix que s’hagi comunicat.
Explica que les mocions que aquest grup ha presentat estan consensuades per les
organitzacions d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa. Feien referència a dues intervencions
del grup parlamentari que comparteixen a Madrid.
Vol aclarir que allà on diu unilateralitat es refereix a que són una persona i això no es pot evitar.
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Aclareix que ningú ha desautoritzat a ningú que pertanyi a Iniciativa de Sant Pere de Ribes. La
Nacional, la Comarcal o l’Assemblea Local d’Iniciativa per Catalunya no ha desautoritzat ni en
aquesta regidora, ni a la pròpia Assemblea Local.

16. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- 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
b).- 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.
c).- 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.
d).- Demana se’ls lliuri la informació sobre la quantia que deu la Generalitat per departaments i
àmbits.
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.
e).- Pregunta per com ha quedat la timba desprès de les pluges hagudes. Si hi ha hagut
problemes.
f).- Fa un prec. Volen saber l’estat actual de l’inventari respecte el pla de camins. Volen saber si
es tancarà i si hi ha una planificació.
Vol saber si s’ha convocat al Consell Municipal de Medi Ambient. Demana que se’ls afegeixi al
grup que es convoqui.
g).- 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.
h).- Demana se’ls lliuri l’inventari de la telefonia mòbil i fixa.
i).- Demana se li confirmi si la propera setmana es celebrarà el Ple Debat l’Estat del Municipi.
Segon.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient que 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.
b).- Van fer un 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.
c).- Van demanar que es netegés el torrent. Demana que es segueixi fent.
d).- Demana que les respostes, a les preguntes de plens, no els arribin el mateix dia del Ple,
sinó que se’ls enviï abans.
Tercer.a).- 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.
b).- Recuerda que en el punto de dar cuenta de los decretos, se ha pedido la información del
decreto 49.
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Quart.a).- Pren la paraula la Sra. Ana Herrera Bordallo regidora del Partit Socialista de Catalunya
demana se’ls lliuri la informació respecte el que s’ha demanat en les diferents convocatòries
dels programes d’ocupació i orientació.
Cinquè.a).- Pren la paraula la Sra. Núria Mestre Bertran, regidora del Partit Socialista de Catalunya
pregunta si es pensa fer alguna aportació econòmica respecte el desastre succeït a Filipines
per l’huracà Haiyai.
b).- Pregunta si aquest any s’ha convocat el Consell Municipal de Cooperació. Prega poder-hi
participar.
c).- 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.
d).- Demana el resum dels últims 10 anys del servei de mediació.
Respon 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.
La Sra. Núria Mestre aclareix que també ho va demanar, però que volen igualment el resum
dels 10 anys.
El Sr. Carandell planteja que el Consell Municipal de Cooperació està previst convocar-lo a
principis de desembre.
Sisè.a).- pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora del Partit Socialista de Catalunya
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.
Setè.a).- Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidora del Partit Socialista de
Catalunya 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.
b).- Fa un prec sobre la mateixa Junta del 5 de novembre, en el punt 18, sobre 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.
c).- 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.
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.
d).- 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
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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.

Respon el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme 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.
Respecte el Consell de Medi Ambient explica que es convocarà en breu.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA
vol fer un prec respecte el trasllat del Cartipàs, amb els canvis haguts, a les institucions,
Diputació, Federació de Municipis.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan manquen cinc minuts per les 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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