Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 23 DE
JULIOL DE 2013

(HAVENT-SE TRASLLADAT PER ACORD UNÀNIME DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ LA DATA DE LA SESSIÓ DEL 16 AL 23 DE JULIOL)

Sant Pere de Ribes, divuit de juliol de dos mil tretze, quan són les set i cinc minuts del
vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de Sessions de l’edifici
institucional de la Vinya d’en Petaca sota la presidència de l’alcalde president, Sr. Josep
Antoni Blanco Abad a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la
qual prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general
de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

REGIDORS ASSISTENTS:
Sr. Josep -Antoni Blanco Abad
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Albert Bernadàs I Escartin
Sra. Núria Mestre i Casas
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Sr. José Luis Llacer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora
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EXCUSATS:
Sr. Joan Garriga Quadres
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
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. Donar compte de decrets d’alcaldia
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
3. Declaració d’interès i utilitat municipal de la llicència 115/2013 ampliació mòduls
IES Xaloc (Les Roquetes)
ALTRES ASSUMPTES
4. Proposta d’alcaldia declaració d’urgència sobre l’ampliació de la ultraactivitat del
conveni col·lectiu del personal laboral i pactes de funcionaris
5. Moció per la publicació de les convocatòries i actes de la Junta de Govern Local
6. Moció per la reobertura de l’arxiu de Ribes
7. Moció en contra de la comissaria de Can Puig i a favor del manteniment de les
dependències municipals de Can Puig com un espai municipal per a les persones i
entitats
8. Moció que presenta el grup UM9 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de suport al
Grup promotor del Pacte Nacional pel Dret a Decidir constituït en el Parlament de
Catalunya
9. Moció que presenta UM9 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de Reprovació a
l’acord de la Junta de Govern Local en contra de l’acord del Ple Municipal sobre el
Pla Pilot de Vianalització de Ribes
10. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
11. Moció en defensa de l’esport amateur català
12. Moció del Grup Municipal Socialista de suport als clubs i entitats esportives
catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball
13. Moció del PSC davant l’Arsal
14. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
15. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 18 de juny,
amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un que composen la Corporació.
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2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
D E C R E T 262 /2013
ESFONDRAMENT C/DEL PI, 69 I 71

Vist els escrits presentats en data 18 de febrer i 13 de maig de 2013, a instància d’un
particular pel qual es sol·licità valoració tècnica referent a esfondrament d’una antiga fossa
sèptica situada a la part posterior de les finques del carrer del Pi núm. 69 i 71 i que ha afectat la
paret mitgera entre els dos patis.
Efectuada inspecció i fotos del risc indicat, el arquitecte municipal emet informe en data
21 de maig de 2013, pel qual considera que cal requerir als propietaris de les finques per a què
facin les actuacions pertinents per assegurar l’estabilitat dels murs i fonaments afectats i
reparin el terra enfondrat i fins que no s’executi la rehabilitació s’adoptin les mesures
provisionals necessàries per a garantir la seguretat i limitar l’accés.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
la finca del carrer del Pi 69 bxs. correspon al Sr. J.D.F i la finca del núm. 71 correspon al Sr.
J.R.F.
Vist l’informe jurídic emès en data 27 de maig de 2013 pel qual es requereix l’actuació
d’estabilització del mur i la reparació del terra, atorgant el termini d’audiència 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 als Sr. J.D.F i al Sr. J.R.F propietaris de les finques del carrer del Pi,
69 i 71 respectivament, 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-5/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions, documents o justificacions que
considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
Segon. NOTIFICAR aquest Decret als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 3 de
juny de dos mil tretze , davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 263/2013
AUDIÈNCIA BARCELONA 37
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal, referent a la inspecció visual
efectuada a la tanca perimetral de l’escola Sta. Eulàlia de Les Roquetes, pel qual es constata
l’existència d’una esquerda a la tanca mitgera que separa l’escola de la comunitat de
propietaris Barcelona, 37. Com a mesura de protecció es tanca el perímetre de risc existent al
pati del Ceip Sta. Eulàlia.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data 21 de maig de 2013, pel qual creu
oportú requerir a la comunitat de propietaris la reparació de la tanca mitgera i fins que no
s’executi la rehabilitació, s’adoptin les mesures provisionals necessàries per a garantir la
seguretat (repicat de les parts no adherides, instal·lació de xarxes de retenció, limitació accés,
etc).
Vist l’informe jurídic pel qual cal atorgar a la comunitat de propietaris del carrer
Barcelona, 37 un termini d’audiència prèvia de 15 dies hàbils, als efectes que puguin presentar
les al·legacions que considerin oportunes.
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. 29 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
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Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR a la Comunitat de Propietaris Barcelona 37 (d’ara endavant, els
interessats) un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de
l’endemà de la recepció del present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució
(expedient OE-4/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions, documents o
justificacions que considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 3 de
juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
Decret núm. 264/2013
AVOCACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
En virtut del decret 373/2011 de data 7 de juliol, aquesta alcaldia va resoldre, delegar la
Presidència de la Comissió Informativa d’ Espai Públic i Desenvolupament Territorial, en la
segona Tinent d’Alcalde, Sra. Bàrbara Scuderi Bedny.
Atès que ha estat convocada la Comissió Informativa d’Espai Públic i Desenvolupament
Territorial, pel dia 4 de juny de 2013.
Atès que, per raons d’absència, la presidència d’aquesta Comissió no podran ser
assumida per la seva presidenta Sra. Bàrbara Scuderi Bedny i correspondria la seva
assumpció, com a president nat, a aquesta alcaldia.
En virtut de les competències que em confereix l’article 125.a) del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, sobre delegació de la presidència de les comissions
Informatives, així com l’article 116 del mateix precepte, que es refereix a la facultat de l’òrgan
delegant d’avocar en qualsevol moment la competència delegada.
Per aquest el meu decret,
RESOLC
1.- Deixar, temporalment, sense efectes l’apartat 5è del Decret 373/2011, de data 7 de
juliol de 2011, pel qual es delegava la presidència de la Comissió Informativa d’ Espai Públic i
Desenvolupament Territorial en la Segona Tinent d’Alcalde Sra. Bàrbara Scuderi Bedny.
2.- En conseqüència, avocar la Presidència de la Comissió Informativa d’ Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, que es celebrarà el dia 4 de juny de 2013, l’Alcalde Sr. Josep
Antoni Blanco Abad.
3.- Finalitzada aquesta Comissió Informativa, atorgar de nou la delegació de la
presidència de dita Comissió Informativa d’Espai Públic i Desenvolupament Territorial, a la
Segona Tinent d’Alcalde Sra. Bàrbara Scuderi Bedny.
4.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació a la propera sessió que es
celebri.
Així el resol, mana i signa el Sr. Alcalde - President, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant
Pere de Ribes, a quatre de juny de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 265/2013
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
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RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 27 al 31 de maig)
Núm.
Liquidació

I

Sol·licitant

6

ANTOLIN GARCIA, ANTONIA

201319
009

6,50€
5
68,70€

201319

1
12,75€

FERNANDEZ
CARLOS FRANCISCO

201319

5
68,70€

SL.

8
34,94€

SL.

039
021
201319
022
201319
011

5
3,50€

201319
050

1
5€

201319
036

Àngel

BUTT, ARSHAD MEHMOOD

Guimerà,

Taules i cadires

Pl. de la Vila, 8

Taules i cadires

PASTISSERIA N. PASCUAL,

Sant Pere,5

Taules i cadires

PASTISSERIA N. PASCUAL,

Sant Pere,5

Taules i cadires

GOMEZ,

CONSTRUCCIONS
ALSINA, S.L.

Almogàvers,

44

1r-1a
VIDAL

LAIGUANA FILMS

0

Senyalització
gual

Sitges, 33 Bxs-1a

VIKHROVA
OLEKSANDRIUNA, LYDMYLA

1
261,98€

201319
045

Tipus
d’ocupació/obra

25

201319
034

Pl. Catalunya, 4
Ps.
Circumval·lació, s/n

PONCE VAREA GINÈS

Tancament
carrer
Bastides
Rodatge
cinematogràfic

Edisson, 37

Pintar façana

Pl. Catalunya, 4

Pintar façana

Múrcia, 29

Pintar façana

€
201319

048

0
€

201319
031

Emplaçament

mport

CONSTRUCCIONS
ALSINA, S.L.

0

VIDAL

VIVANCOS OLIVELLA, JOSE

€

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 5
de juny de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 0266/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13024266
Comença per (expedient i nom): 1300001534 V.E.M.B.
Finalitza per (expedient i nom): 1300001534 V.E.M.B.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per a la realització de la conducta denunciada.
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A la vista de la proposta de l'instructor de l’esmentat expedient formula proposta de
resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa les
seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional s'han
d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització viària
que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la
responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0267/2013
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: 13025396
Comença per (expedient i nom): 1300000949 S.L.I.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000949 S.L.I.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
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.
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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
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. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 268 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13026540
Comença per (expedient i nom): 1200004524 G.G.D.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004806 L.X.P.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
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fonamentant els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò
que han considerat convenient.
A la vista dels esmentats expedients 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.
Els expedients es van 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.
Els expedients sancionadors es van 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 els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
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. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0269/2013
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIO
Assumpte: Resolució acordant la no admissió dels recursos presentats pel recurrent
contra la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrits de l'expedient sancionador per
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infracció de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives del qual
s'especifiquen a continuació:
Número de relació: 13026541
Comença per (expedient i nom): 1200004810 C.P.G.S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200002493 C.P.G.S.L.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada en
l'expedient sancionador que s'indica, incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament.
Cal tenir present que l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que “són
interesados en el procedimiento administrativo:
Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva”.
A la vista de dita normativa, i de l’anàlisi de l’expedient sancionador que s’esmenta, no
s’acredita que el recurrent sigui part interessada en els procediments administratius que ens
ocupen, motiu pel qual procedeix no admetre a tràmit el recurs presentat, per manca de
legitimació.
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
RESOLC
PRIMER.- No admetre a tràmit, per extemporani, el recurs presentat en mèrits de
l'expedient sancionador que s'indica, incoat en concepte de multa per infracció 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. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 270 / 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
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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. 13024178 del dia 17 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 74 infraccions i per un import de 9.700,00 €.
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. 13025329 del dia 24 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 63 infraccions i per un import de 8.100,00 €.
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. 13026420 del dia 31 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 26 infraccions i per un import de 3.000,00 €.
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. 13027422 del dia 7 de juny 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 81 infracció i per un import de 10.800,00 €.
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. 13024502 del dia 17 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infracció i per un import de 400,00 €.
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. 13027738 del dia 7 de juny 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infracció i per un import de 600,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 271 / 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. 13024503 del dia 17 de maig de 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infracció i per un import de
700,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13027737 del dia 7 de juny de 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 17 infraccions i per un import de
5.500,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, deu de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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D E C R E T / 272/2013
PAGAMENT NOMINA PAGA ESTIU 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, 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 sempre 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 núm. 2013/490 d’Intervenció corresponent a la nòmina de la paga d’estiu
de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de la nòmina de la paga de juny 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

447.335,07 €

Retencions

73.232,19 €

TOTAL NET

374.102,88 €

2n.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a onze de juny
de dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.
D E C R E T 274 /2013
OBRES S/LLICÈNCIA JAFRE 9 CAN LLOSES
L’objecte d’aquest expedient és la realització d’obres en habitatge existent sense
disposar del títol habilitant en un sector de sol urbanitzable delimitat (SUPP-2 Can Lloses- Can
Marcer) que està pendent del procés urbanitzador i reparcel•latori, el que ex lege comporta una
suspensió de l’atorgament de llicències d’obra fins a l’aprovació definitiva del projecte de
reparcel•lació, que actualment, està aprovat inicialment.
L’art. 125 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme així ho preceptua que la iniciació de
l’expedient de reparcel•lació comporta, sense necessitats de declaració expressa, la suspensió
de l’atorgament de les llicències a que es refereix l’article 73.1 (parcel•lació de terrenys,
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament ...) en l’àmbit del polígon d’actuació
urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel•lació.
Vist els informes tècnic i jurídic pels quals es considera oportú incoar procediment de
protecció de la legalitat urbanística al propietari de l’immoble esmentat i ordenar la suspensió
immediata de les obres sense llicència, en tractar-se d’obres il·legalitzables segons el
planejament vigent.
Vist els articles 199 i ss. 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 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:
INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. J.G.V, com a promotor
de les obres, per raó la realització d’obres sense llicència al Carrer Jafre, 9 de la urbanització
de Can Lloses Can Marcer.
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ACORDAR la SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que s’estan
executant a la seva propietat.
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.
NOTIFICAR el present acord als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 12
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 275 /2013
OBRES S/LLICÈNCIA PTGE. JOAN RAMON JIMENEZ 1
L’objecte d’aquest expedient és la realització d’obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar
existent situat al ptge. Juan Ramon Jimenez, 1 del sector Vallpineda sense disposar del títol
habilitant no legalitzables per incompliment de la normativa urbanística vigent.
Vist els informes tècnic i jurídic pels quals es considera oportú incoar procediment de
protecció de la legalitat urbanística al propietari de l’immoble esmentat i ordenar la suspensió
immediata de les obres sense llicència, en tractar-se d’obres il·legalitzables per vulneració de la
distància mínima de separació al límit amb la parcel·la veïna.
Vist els articles 199 i ss. 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 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:
INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. Miguel Uroz Conesa,
com a promotor de les obres, per raó la realització d’obres d’ampliació de l’habitatge existent al
Carrer Juan Ramon Jimenez 1, del sector Vallpineda.
ACORDAR la SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que s’estan
executant a la seva propietat.
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.
NOTIFICAR el present acord als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 12
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 276 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300001907 que es segueix
contra el Sr. O.M.A. 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. 2 de Vilanova i
la Geltrú amb judici ràpid 26/2013.
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 de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, 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. O.M.A.
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1300001907.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 12 de juny de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 277 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800003376 que es segueix
contra el Sr. M.H.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 085/13.
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’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. M.H.T com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0800003376.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 12 de juny de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 278 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300001780 que es segueix
contra el Sr. M.O.S. 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. 9 de Vilanova i
la Geltrú amb judici ràpid 17/2013.
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’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
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RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. M.O.S com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1300001780.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 12 de juny de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 279 /2013
OBRES NO AJUSTADES A LLICÈNCIA MISTELA 10
Antecedents
Vist les diverses denuncies (11-12-2012 Reg. entrada E201214850, 11-01-2013 Reg.
E201300436, 8-03-2013 Reg. E201302708, i 18-04-2013 Reg. E201304363) presentades
davant aquest Ajuntament pels propietaris de l’habitatge del carrer Mistela, 8, relacionades amb
presumptes irregularitats en les obres de construcció d’un habitatge en la parcel·la colindant, al
núm. 10 del Carrer Mistela.
Vist els informes tècnic i jurídic en relació a les denuncies formulades es desprenen les
següents conclusions:
Els incompliments de la normativa o del projecte aprovat que es comproven a la
inspecció realitzada el 24 d’abril de 2013 són els següents:
1. Situació de la tanca provisional d’obra posterior de la parcel·la situada al carrer Mistela
10 i de la tanca posterior de blocs de formigó de la parcel·la situada al carrer Mistela 8 més
enllà de la distància permesa (de 20 a 50 cm segons els documents consultats).
2. Col·locació d’una tanca metàl·lica que delimita un àmbit addicional que prolonga la
parcel·la situada al carrer Mistela 8 i que es situa en sòl qualificat de Parcs, jardins i places
públiques (clau A2).
3. 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).
4. Eliminació d’un reclau de la façana situat en el projecte a l’angle nord-est del volum
principal.
Aquests aspectes han de ser corregits amb les següents mesures:
• S’ha de modificar la situació de la tanca provisional d’obra posterior de la parcel·la
situada al carrer Mistela 10 i de la tanca posterior de blocs de formigó de la parcel·la situada al
carrer Mistela 8 per tal d’ajustar-se a la distància permesa.
• S’ha de retirar la tanca metàl·lica que prolonga la parcel·la situada al carrer Mistela 8 i
que es situa en sòl qualificat de Parcs, jardins i places públiques (clau A2).
• S’han de 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).
• S’ha de 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.
Vist els articles 199, 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 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

14

Ple ordinari
23 de juliol de 2013

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:
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. J.F.J.S i
S.S.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 12
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 280 /2013
TANCA MISTELA 8
Vist la inspecció efectuada per l’arquitecte municipal en data 24 d’abril de 2013, per la
constata que a la parcel·la situada al carrer Mistela 8 s’han executat unes obres contràries a la
legalitat urbanística.
Vist l’informe tècnic referent a l’esmentada inspecció, es desprèn que la tanca posterior
de blocs de formigó de la parcel·la situada al carrer Mistela, 8 es situa més enllà de la distància
permesa i la tanca metàl·lica que delimita un àmbit addicional que prolonga la mateixa parcel·la
es situa en sòl qualificat de Parcs, jardins i places públiques (Clau A2).
Vist l’informe jurídic es considera oportú incoar procediment de protecció de la legalitat
urbanística a la Sra. S.S i al Sr. J.F.J.S, per la situació de la tanca posterior de la parcel·la del
carrer Mistela, 8 més enllà de la distància permesa, i per la col·locació d’una tanca metàl·lica
que delimita un àmbit addicional que prolonga la parcel·la esmentada, envaint part dels
terrenys qualificats com a zona verda (clau A2).
Vist els articles 199, 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 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
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística a la Sra. S.S. i el Sr.
J.F.J.S per raó de realització de les següents obres contràries a la legalitat urbanística:
- Situació de la tanca posterior de blocs de formigó de la parcel·la situada al carrer
Mistela 8 més enllà de la distància permesa.
- Col·locació d’una tanca metàl·lica que delimita un àmbit addicional que prolonga la
parcel·la situada al carrer Mistela, 8 i que es situa en sòl qualificat de Parcs, jardins i places
públiques (clau A2).
2. ATORGAR als interessats 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 puguin presentar les al·legacions que considerin convenients.
3. NOTIFICAR aquest acord als interessats.
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Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 12
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 281/2013
AUDIÈNCIA CARDS 72-ILDEFONS CERDÀ 37
En data 6 de maig de 2013 el servei municipal de clavegueram, avisats per la policia
local efectuen una intervenció al carrer Ildefons Cerdà a l’alçada del número 37 per sortida
d’aigua d’un registre de clavegueram.
Vist l’informe emès per l’empresa Sorea pel qual constata que en aquest mateix
embornal s’ha connectat un desaigüe d’una piscina i què l’estaven buidant en aquell moment.
Vist l’informe tècnic i jurídic es considera oportú requerir al propietari/a del solar on es
troba ubicada la piscina, perquè en el termini de 15 dies procedeixi a la desconnexió del circuit
de buidat de la piscina de la xarxa de recollida d’aigües pluvials del carrer Ildefons Cerdà a
l’alçada del núm. 37 i efectuï la connexió mitjançant claveguerò autoritzat prèvia sol·licitud de
llicència.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
la finca on es troba situada la piscina correspon a la Sra. M.P.R.M i el Sr. A.C.C.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com l’art. 253 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR a la Sra. M.P.R.M i A.C.C (d’ara endavant, els interessats) un
TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la
recepció del present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE6/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions, documents o justificacions que
considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 12
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET 282 /2013
APROVACIÓ CONVENI DISCO JOVE 2013 A LES ROQUETES
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, 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.
El Servei de Joventut té la voluntat d’organitzar conjuntament amb la Penya Jove de les
Roquetes i l’Associació de Festes Populars de les Roquetes actes adreçats a la població jove.
És per això, que organitzarà el dia 15 de juny de 2013 una Disco Mòbil a les Roquetes.
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha sol·licitat la col·laboració
de l’entitat Penya Jove de les Roquetes i de l’Associació de Festes Populars de les Roquetes
per a dinamitzar aquesta activitat. Aquesta col·laboració es formalitzarà amb la signatura d’un
conveni on s’especifiquen les clàusules i els compromisos que assoliran totes les parts.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència, del
Servei de Governació, del Servei de Recursos Humans i d’Espai Públic, Sostenibilitat i Medi
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Ambient, i la necessitat urgent d’aprovar la proposta sense haver d’esperar a la propera Junta
de Govern Local, ja que l’activitat es durà a terme el proper cap de setmana.
Per aquest el meu decret
RESOLC
Aprovar i autoritzar la realització de l’activitat Disco Mòbil a les Roquetes, amb un cost
total de 2.032,32 €.
Aprovar la despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris de la Policia
Local per import de 184€, amb càrrec a la partida 21100.130.15100.
Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’ entitat Penya Jove de les
Roquetes i l’Associació de Festes Populars de les Roquetes.
Facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.
Notificar l’acord a les entitats interessades
Així ho mana i signa l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes el 12 de
juny de 2013, davant meu, la secretària Margarita Sanz González, que en dona fe.
DECRET D’ALCALDIA 283 /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 3 al 7 de juny)
Núm.
Liquidació
201319
061
201319
064

I

LES 3 CREUS

1
37,50€

PEÑA ALBA, MARIA EVA

1

Tipus
d’ocupació/obra

Carles Buigas, 61

Taules i cadires

Bxs-2a

VARO MORAL, JOSEFA

De la Riera de
Ribes, 24

Tancament
carrer

Múrcia, 88

Bastides

Prta de la Riba,
13 3r-1a

Mudança

10€
201319

087

6

RUIZ
CARMEN

1

PRIMITIVO
MORENO

1€
201319

063

Emplaçament

2
61,60€

201319
108

Sol·licitant

mport

0€

CARRASQUILLA,
MARTINEZ

Barcelona, 4

Contenidors

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
12 de juny de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 284 /2013
BAIXA INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 2 d’octubre de 2008, la Sra. E.I.A i el Sr. N.P.B, van quedar inscrits com
a parella de fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació, amb el número d’expedient
9/2008.
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Vist que la Sra. Izquierdo, mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en data
12 de juny de 2013 i Registre d’entrada núm. E201307017 sol·licita l’anul·lació com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Anul·lar i donar de baixa en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, l’expedient núm. 9/2008 dels Srs. N.P.B i E.I.A, en data 13 de juny de
2013.
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’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a tretze
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 285/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
ESPECIAL, PER PROCEDIMENT OBERT, D’EXPLOTACIO DEL BAR-CAFETERIA DEL
CENTRE CÍVIC L’ESPAI DE LES ROQUETES.
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.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules DEL PROCEDIMENT OBERT PER
A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL, PER PROCEDIMENT
OBERT, D’EXPLOTACIO DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE CÍVIC L’ESPAI DE LES
ROQUETES, s’ha de requerir al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè presenti la corresponent documentació per formalitzar el contracte
Ateses les actes de les Meses de Contractació que han tingut a l’efecte de proposar la
proposta econòmicament més avantatjosa.
Atès que la Mesa de Contractació, per no aportar la documentació acreditativa, va
declarar no acceptar les ofertes presentades pel Sr. Enrique Herrera Pallauta, i el Sr. Juan
Carlos Díaz Domínguez.
Atès que de les ofertes restants, el resultat final és el següent:
Licitador
JOSEFA LÓPEZ CAJA i MERCEDES GODOY GÓMEZ
ROSARIO MARTÍNEZ LÓPEZ

Tècnica
14
17

Econòmica
0
60

Total
14
77

Essent les ofertes per les quantitats següents: ROSARIO MARTÍNEZ LÓPEZ per un
cànon anyal de 7.320 euros i JOSEFA LÓPEZ CAJA i MERCEDES GODOY GÓMEZ per un
cànon anyal de 5.057,44 euros.
Així la Mesa de Contractació proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la
presentada per la Sra. ROSARIO MARTÍNEZ LÓPEZ, amb el suggeriment efectuar de que
l’adjudicatari faci també la neteja dels lavabos
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir a la Sra. ROSARIO MARTÍNEZ LÓPEZ que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en el procediment obert per a l’adjudicació del contracte administratiu especial, per
procediment obert, d’explotació del bar-cafeteria del centre cívic l’espai de Les Roquetes,
perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat. Cànon ofert de 7.320
euros any, per 4 anys de contracte, importa la quantitat de 1.464 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
LIQUIDACIÓ

Data publicació

BOPB

Publicitat

201302002008L

24/04/2013

Import euros
190,25

DOGC

AB/004166

17/04/2013

180,00

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).
SEGON. Comunicar 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.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tretze de juny de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 286 /2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l’adjudicació del PROCEDIMENT OBERT AMB REGULACIÓ HARMONITZADA PER
CONTRACTAR EL 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.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment obert per contractar el
servei de neteja viària complementari a Sant Pere de Ribes, s’ha de requerir al licitador que ha
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent
documentació per formalitzar el contracte

Atesa l’acta de la mesa de contractació del procediment que ha tingut lloc en data 11 de
juny de 2013, en què vist l’informe tècnic, i efectuada la valoració de les ofertes econòmiques,
resulta el següent:
Millora
Empresa

%

en l'oferta
econòmica

Punts

preus
Punts

unitaris

Qualitat
Punts

Med

Punts

Doc

Punts

Tècnica

Total

19

Ple ordinari
23 de juliol de 2013

300.378,98

35,00

5,00

50

100

Fomento de Const. Contra.

270.015,73

35,00

16,00 (*)

10,00
0.00

5,00

5,00

43,00

83,00

LPM servicios generales sl

280.000,00

23,49

10,00

10,00

5,00

5,00

38,50

76,99

Manco. (Tegar) Mas Albornà

274.026,00

30,38

9,03

9,03

5,00

5,00

30,00

74,41

Garnica sa

274.088,12

30,31

8,75

8,75

5,00

5,00

28,50

72,56

Cespa

285.667,50

16,96

4,90

4,90

5,00

5,00

29,00

55,86

(*) Supera el límit del % de preus
Mitjana oferta

276759,47

Desproporcionada oferta

249083,52

Límit oferta

221407,58

Mitjana % preus

9,74

Desproporcionada % preus

10,71

Límit % preus

11,68

Així doncs, la Mesa proposa a l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA .
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA , licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment obert
per contractar el servei de neteja viària complementari a Sant Pere de Ribes, perquè en el termini
de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% del contracte adjudicat, IVA exclòs, per la quantitat de
270.015,73 euros i 2 anys de contracte inicial per a un import de 27.001,57 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
LIQUIDACIÓ

Data publicació

BOPB

Publicitat

201302001795L

23/04/2013

Import euros
154,65

BOE

5201301892979

06/04/2013

798,70

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).
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SEGON. Comunicar 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.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tretze de juny de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET/0287/2013
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. 128/2013 incoat contra la senyora
S.M.H. amb DNI núm. 52.427.465-T i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant actes dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 097 i 010, que la senyora S.M.H. amb DNI núm.: 52.427.465-T, pot ser
autora/responsable del següent fet ocorregut el dia 15 de febrer de 2013 al voltant de les 10:52
hores, al c. Numància núm. 12, i segons acta de la Policia Local on manifesten:
“Que el 15/02/13 a les 10:52h. la patrulla va ser requerida per unes molèsties ocasionades per un gos al c.
Numància, núm. 12 ja que fa les seves necessitats al balcó i aquestes cauen a via pública. Que una vegada al lloc, es
comprova que hi ha una taca a la vorera d’un residu líquid d’uns tres metres de llargada i mig d’amplada que semblava
orina de gos i provenia del balcó del primer pis del núm. 12. S’intenta contactar amb el propietari del immoble amb
resultat negatiu. Que amb data 16/02/13 a les 12:00h. vam contactar amb la propietària i es va informar de les
molèsties ocasionades pel gos i segons aquest té coneixement que el gos fa les necessitats al balcó però no pot evitarho. Es va informar de les responsabilitats que tenen com a propietaris de l’animal i de les conseqüències que té
l’incompliment de la OOMM en matèria d’animals domèstics. Es va requerir la documentació del gos manifestant que
no tenen cap tipus de documentació i que l’animal no està censat. S’adjunta reportatge fotogràfic.”

2.- En data 26/03/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 128/2013 i la
proposta de resolució contra la Sra. S.M.H., responsable del gos.
3.- En data 09/04/2013, es va notificar a la expedientada 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 ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra la senyora S.M.H. amb DNI 52.427.465-T, com a
responsable de les molèsties ocasionades per un gos ubicat al seu domicili, per no tenir la
documentació reglamentaria de l’animal i per no tenir el gos identificat amb microxip o altres
sistemes homologats. 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 i el Decret 278/1993 de 9 de novembre
pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que la expedientada 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 15 de febrer de 2013 al voltant de les
10:52 hores, la Sra. S.M.H. amb DNI núm. 52.427.465-T era responsable de:
- 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.
–Generar incomoditats i molèsties als veïns i als vianants.
Els fets suposen la comissió de:
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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.
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.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics.
Falta greu d’acord amb l’article 15.a de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
Domèstics.
4.- 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. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar a la Sra. S.M.H. amb DNI núm. 52.427.465-T com a responsable dels següents
fets:
- 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.
–Generar incomoditats i molèsties als veïns i als vianants.
2.- Qualificar les esmentades infraccions com:
- 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.
- 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.
- Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics.
- Falta greu d’acord amb l’article 15.a de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
Domèstics.
3.- Imposar-li la sanció de 600€.
a)

- 100€ (cent euros) per no tenir el gos inscrit al registre municipal d’animals.

b)
- 200€ (dos cents euros) per tenir un gos sense identificar amb microchip
homologat o altres sistemes que es pugin establir per via reglamentaria.
c)
d)
vianants.

- 100€ (cent euros) per no disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
- 200€ (dos cents euros) per generar incomoditats i molèsties als veïns i als

4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201319156 per un import de 600€, en concepte de la
sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a la interessada.
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.
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Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
a Sant Pere de Ribes, catorze de juny de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la corporació,
que en dóna fe (segueixen signatures de el Regidor de Governació i la Secretària)

DECRET 288 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 17 de maig de 2013 i registre d’entrada núm. E201305683 el Sr.
C.M.V.P i la Sra. Y.C.Z, 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 13 de juny de 2013, el Sr. V. i la Sra. C. 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 14/2013 el Sr. C.M.V.P i la Sra. Y.C.Z, amb Permís de Residència núm.
Y2270767-Z i núm. X6717809-S 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’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, catorze
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T núm. 289/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ MONTBLANC 65
En data 27 d’agost de 2012 surt per registre notificació a nom de la Sra. A.IV.J de la
liquidació núm. 201218741 per import 450,48 € en concepte de cost de buidat i manteniment
de cisterna d’abast col·lectiu del sector Can Lloses quina notificació resulta infructuosa per
trobar-se absent.
En data 28 de setembre de 2012 es notifica a la Sra. A.I.V el full de liquidació núm.
201219300 per import de 277,14 € en concepte de cost de buidat i manteniment de la cisterna
d’abast col·lectiu del sector de Can Lloses (període octubre-novembre-desembre 2011).
El 8 de novembre de 2012 la Sra. A.I.V ingressa els 277,14 € corresponents a la segona
liquidació.
En data 21 de gener de 2012 la Sra. V presenta instància sol·licitant el retorn de l’import
ingressat donat que en la edificació existent a la parcel·la del Carrer Montblanc 65 no hi ha cap
sortida d’aigües; es tracta d’un sol espai diàfan amb solàrium al terrat.
Aquestes manifestacions han estat contrastades en data 13 de febrer de 2013 per part
del vigilant notificador segons consta en fotografies de l’acta d’inspecció de la mateixa data.
Consideracions i conclusions:
Havent-se provat que la finca del carrer Montblanc 65 de la urbanització de Can Lloses
no disposa de cap instal·lació que generi aigües que es puguin abocar a la xarxa existent la
tècnica superior en dret, informa que procedeix estimar l’al·legació presentada i procedir al
retorn de les quantitats ingressades (277,14 €) així com a l’anul·lació de la liquidació núm.
201218741 per import de 450, 48€.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
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1- ESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. A.I.V.J amb relació a les liquidacions
rebudes en concepte de cost de buidat i manteniment de la cisterna d’abast col·lectiu del sector
Can Lloses.
2- RETORNAR les quantitats ingressades (277,14 €) i ANUL·LAR les liquidacions núm.
201218741 per import de 450,48€ i la núm. 201219300 per import de 277,14 €.
3- NOTIFICAR els presents acords al departament de tresoreria i al l’interessada.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 14
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET ALCALDIA núm. 290/2013
CESSAMENT REGIDORA RESPRESENTACIÓ ÒRGÀNS COL·LEGIATS
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 373/2011, de data 7 de juliol, que amb motiu de la
renovació de la Corporació, va designar els Tinents d’Alcalde que formen part de la Junta de
Govern Local i, entre d’altres, va designar per a ostentar el càrrec com a Segona Tinent
d’Alcaldia amb dedicació exclusiva i jornada complerta i alta en la Seguretat Social, a la Sra.
Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, del Grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra
Unida alternativa (ICViEUA), formant part de l’Equip de Govern municipal, amb competències
delegades.
Vist que el acord del Ple de la Corporació de data 7 de juliol de 2011, va aprovar entre
d’altres, la representació del membres de la Corporació en els òrgans col·legiats, en el qual es
va designar a l’Alcalde, com a representant o regidor en què delegués.
Vist que al Ple de la Corporació de data 26 de juliol de 2011, es va donar compte de la
proposta d’Alcaldia, derivada de l’acord anterior del Ple, de la delegació que va fer l’Alcalde en
diferents regidors, entre els que figurava la Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny com a
representant delegada dels següents òrgans col·legiats:
ADF Natura del Garraf.
Consorci Miralpeix.
Comissió de control de restauració de la Església Vella.
En virtut de les competències atorgades pel Ple de la Corporació de data 7 de juliol de
2011.
Per aquest el meu decret:
RESOLC
1.- Cessar, amb efectes a partir de dilluns 17 de juny de 2013, a la regidora Sra. Bàrbara
Eleonora Scuderi Bedny , com a representant delegada d’aquesta Alcaldia en els següents
òrgans col·legiats:
ADF Natura del Garraf.
Consorci Miralpeix.
Comissió de control de restauració de la Església Vella.
2.- La representació de la Corporació en aquests òrgans col·legiats serà assumida per
aquesta Alcaldia.
3.- Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que és celebri.
4.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Així ho resol, mana i signa l’Alcalde Sr. Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes,
catorze de juny de dos mil tretze, davant meu, la Secretària que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 291/2013
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
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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 10 al 14 de juny)
Núm.
Liquidació
201319148

Import

14€

Sol·licitant

LUMBRERAS
MARIN, JOSÉ LUIS

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

Lola Anglada,

Placa gual

Tarragona, 11

Contenidors

21

201319122

52€

RODRIGUEZ
CEDEÑO,
GREGORIO
CLESUCLEY

201319136

10€

COMUNITAT
DE PROPIETARIS C.
ORTEGA I GASSET,
18-20

Ortega
Gasset, 18-20

201319149

37€

COMUNITAT
DE PROPIETARIS C.
ILDEFONS CERDÀ,
42-44

Ildefons
Cerdà, 42-44

201319123

22€

VARO
MORAL, JOSEFA

i

Bastides

Bastides

Múrcia,

88

Bxs-1a

Senyalització
bastides

201319162

79,01€

DE
ANGELES
AUGUSTO

LOS
ANJOS,

Pg.
Eulàlia, s/n

Santa

Fires

201319161

79,01€

ANGELES DE
LOS
SANTOS,
MANUEL

Pg.
Eulàlia, s/n

Santa

Fires

201319153

934,86€

PEREZ
MORALES,
VALENTIN

Pg.
Eulàlia, s/n

Santa

Fires

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
17 de juny de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
D E C R E T 292 /2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació del PROCEDIMENT OBERT AMB REGULACIÓ HARMONITZADA PER CONTRACTAR
EL 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 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.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del 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, s’ha de requerir al licitador que
ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent
documentació per formalitzar el contracte
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Atesa l’acta de la mesa de contractació del procediment que ha tingut lloc en data 18 de
juny de 2013, en què vist l’informe tècnic, i efectuada la valoració de les ofertes econòmiques,
resulta el següent:
Oferta
Empresa

%

econòmica

Punts

preus

Sense IVA

Punts

Doc

unitaris

96.696,30

30,00

ELECNOR

65.746,68

30,00

SECE

77.639,09

18,47

EMTE

88.028,39

8,40

Punts

Tècnica

Punts Total

20,00

50

100

28,00 (*)

0,00

40,5

70.50

25,00 (*)

0.00

48

66.47

7,00

20,00

31

59.40

Mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques

77.138,05 €

Baixa desproporcionada

69.424,25 €

Oferta límit

61.710,44 €

Mitjana % preus unitaris

20

Desproporcionada preus unitaris

22

Límit % preus unitaris

24

(*) Supera el límit del % de preus unitaris

Així doncs, la Mesa proposa a l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada
per ELECNOR SA.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant d’ELECNOR SA, licitador que ha presentat l’oferta
més avantatjosa 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
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària. (Ja acreditat en el RELI)
2) 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 el RELI)
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% del contracte adjudicat, IVA exclòs, per la quantitat de
65.746,68 euros i 2 anys de contracte inicial per a un import de 6.574,67 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
LIQUIDACIÓ

Data publicació

BOPB

Publicitat

201302001796L

15/04/2013

Import euros
161,80

BOE

5101302013163

13/04/2013

836,73
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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).
SEGON. Comunicar 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.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, divuit de juny de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 293/2013
SOLAR AV. ST. PERE DE RIBES 62 MAS ALBA
Vist la sol·licitud presentada en data 17 de maig de 2013 amb reg. d’entrada general
núm. E201305625 per la qual es denuncia el mal estat de la parcel·la situada a l’avinguda de
Sant Pere de Ribes 62-64, del nucli Mas Alba.
Vist l’informe emès pel vigilant urbanístic en relació a la inspecció efectuada el 29 de
maig de 2013 on posa de manifest que la parcel·la es troba plena de vegetació i matolls i no
disposa de tanca perimetral.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, pel qual creu oportú requerir al propietari
del solar per tal que garanteixi les condicions de seguretat i salubritat de la parcel·la
esmentada, per tal de donar compliment als deures legals establerts dels propietaris de
terrenys, construccions i instal·lacions.
Atès que segons consta en els arxius de l’Ajuntament, el propietari del solar és l’empresa
CONSTRUMAN ACTIVA SL.
Vist l’informe jurídic pel qual cal atorgar al propietari del solar un termini d’audiència
prèvia de 15 dies hàbils, als efectes que puguin presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
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. 29.2 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR a l’empresa CONSTRUMAN ACTIVA, SL(d’ara endavant,
l’interessada) un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de
l’endemà de la recepció del present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució
(expedient OE-7/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions, documents o
justificacions que considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret a l’interessada.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 20
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 294/2013
SOLAR LLOBREGAT 6-8 MAS ALBA
Vist la sol·licitud presentada en data 6 de maig de 2013 amb reg. d’entrada general núm.
E201304988 per la qual es denuncia el mal estat de les parcel·les colindants a la parcel·la del
carrer Llobregat 10 del nucli Mas Alba.
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Vist l’informe emès pel vigilant urbanístic en relació a la inspecció efectuada el 28 de
maig de 2013 on posa de manifest que les parcel·les situades al carrer Llobregat núm. 6-8 i 12
es troben plenes de vegetació i matolls i no disposen de tanca perimetral.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, pel qual creu oportú requerir al propietari
dels solar per tal que garanteixi les condicions de seguretat i salubritat de la parcel·la
esmentada, per tal de donar compliment als deures legals establerts dels propietaris de
terrenys, construccions i instal·lacions.
Atès que segons consta en els arxius de l’Ajuntament, el propietari del solar situat al
carrer Llobregat 6-8 és el senyor Agustí Torres Muñoz.
Vist l’informe jurídic pel qual cal atorgar al propietari del solar un termini d’audiència
prèvia de 15 dies hàbils, als efectes que puguin presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
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. 29.2 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR al Sr. A.T.M (d’ara endavant, l’interessat) un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció del
present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE-8/2013), 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 el present Decret a l’interessat.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 20
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 295/2013
SOLAR LLOBREGAT 12 MAS ALBA
Vist la sol·licitud presentada en data 6 de maig de 2013 amb reg. d’entrada general núm.
E201304988 per la qual es denuncia el mal estat de les parcel·les colindants a la parcel·la del
carrer Llobregat 10 del nucli Mas Alba.
Vist l’informe emès pel vigilant urbanístic en relació a la inspecció efectuada el 28 de
maig de 2013 on posa de manifest que les parcel·les situades al carrer Llobregat núm. 6-8 i 12
es troben plenes de vegetació i matolls i no disposen de tanca perimetral.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, pel qual creu oportú requerir al propietari
dels solar per tal que garanteixi les condicions de seguretat i salubritat de la parcel·la
esmentada, per tal de donar compliment als deures legals establerts dels propietaris de
terrenys, construccions i instal·lacions.
Atès que segons consta en els arxius de l’Ajuntament, el propietari del solar situat al
carrer Llobregat 12 és el senyor M.S.B.
Vist l’informe jurídic pel qual cal atorgar al propietari del solar un termini d’audiència
prèvia de 15 dies hàbils, als efectes que puguin presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
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. 29.2 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
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PRIMER. ATORGAR al Sr. M.S.B (d’ara endavant, l’interessat) un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció del
present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE-8/2013), 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 el present Decret a l’interessat.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 20
de juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET 296/2013
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ GESTIÓ PISCINES EXTERIORS DE LES ROQUETES
PER L’ESTIU 2013.
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, 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.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, té la intenció d’oferir un espai esportiu per a la
pràctica d’activitats aquàtiques a l’aire lliure per a la ciutadania del municipi de Sant Pere de
Ribes, i per això vol aconseguir una bona gestió dels recursos i un millor aprofitament de les
instal·lacions esportives de les piscines exteriors de Les Roquetes.
En data 11 de juny del 2013 la Junta de Govern Local, va aprovar els procediment i els
plecs administratiu, tècnic i l’estudi d’equilibri econòmic pel procediment negociat sense
publicitat per la gestió del Servei Públic de Les Roquetes per l’estiu del 2013 atenent a la
quantitat del cost del servei que és de 50.673,07 € (sense IVA).
El període d’obertura al públic serà del 22 de juny al 8 de setembre, amb el següent
horari:
Del 22 de juny al 15 d’agost d’11:30 a 20 hores.
Del 16 d’agost al 8 de setembre d’11:30 a 19 hores.
En data 11 i 14 de juny 2013, es van enviar emails (els quals s’adjunten) a possibles
empreses que gestionen instal·lacions esportives o bé d’aquest tipus, i per tant, amb
l’experiència i capacitat per poder optar a la gestió del servei de les piscines exteriors de les
Roquetes. Aquests interessats són:
Seraf Garraf S.L Actualment gestiona el complex esportiu municipal Espai Blau.
Seae Actualment gestionant piscines Picornell i Piscina Municipal de Sitges, entre
d’altres.
Club Tennis les Roquetes Actualment gestiona les pistes de tennis i bar de les Roquetes.
Penya Jove de les Roquetes. Actualment gestiona bar i camp de futbol de les Roquetes.
Atès les respostes dels licitadors i un cop valorades les propostes, la única que compleix
les condicions, d’acord amb el plecs administratius i tècnics, per a la gestió de les piscines
exteriors de les Roquetes, ha estat la presentada per Seraf Garraf, S.L, amb una puntuació
total de 62 punts i un preu gestió de 50.650,00 €, (Sense IVA). I 61.286,50 € (IVA inclòs). El
que es preveu ingressar per aquest servei són 20.095,36 € (sense IVA) i 30.577,71 € (IVA
inclòs). La diferència entre el cost previst i els ingressos previstos, que és el que es preveu
pagar al concessionari és 30.554,64 €
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics d’Esports de l’Àrea d’Acció Comunitària i la
necessitat urgent d’aprovar la proposta sense haver d’esperar a la propera Junta de Govern
Local, ja que el servei s’inicia el proper dissabte dia 22 de juny.
Per aquest el meu decret
RESOLC
Adjudicar a l’empresa Seraf Garraf S.L, l’explotació del servei públic de piscines d’estiu
exteriors de les Roquetes, per a la temporada d’estiu 2013. L’adjudicatari, SERAF GARRAF
S.L, amb CIF B43673680, es compromet a fer l’explotació del servei de les piscines exteriors
de les Roquetes per un cost de servei previst per la temporada estival del 2013 de 50.650,00 €
(Sense IVA) I 61.286,50 € (IVA inclòs). El que es preveu ingressar per aquest servei són
20.095,36 € (sense IVA) i 30.577,71 € (IVA inclòs). La diferència entre el cost previst i els
ingressos previstos, que és el que es preveu pagar al concessionari és 30.554,64 € (sense IVA)
i 36.971,12 € (IVA inclòs). L’òrgan competent aprovarà la liquidació prevista en uns 36.971,12 €
(IVA inclòs) i farà el corresponent pagament de l’import de la diferència, si escau. En el cas
d’haver superàvit, el concessionari té dret a percebre el 50 % dels ingressos recaptats, els
altres 50 % els haurà d’ingressar a l’Ajuntament d’acord amb les indicacions dels Serveis
Econòmics.
El termini del contracte serà des de la data de la seva signatura fins l’acabament de la
temporada d’estiu del 2013. El període d’obertura al públic de les piscines municipals des del
22 de juny fins el 8 de setembre de 2013.
Notificar al representant de l’empresa Seraf Garraf, S.L, adjudicatari del contracte,
aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini abans de 22
de juny de 2013 en la forma prevista en l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Ingressar a l’Ajuntament prèviament a la signatura del contracte, el 5 % de l’import de
l’adjudicació, 2.532,50 €, en concepte de garantia per l’execució d’aquest contracte.
Donar de baixa la diferència de l’Autorització 201300027903 entre la licitació i
l’adjudicació que és de 23,07 € en càrrec a l’aplicació pressupostària 13102.340.22713 Servei
Gestió Piscines Exteriors de les Roquetes.
Notificar al representant de l’empresa Seraf Garraf, S.L, que en termini de deu dies aporti
el certificat conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries i el certificat positiu de
la Seguretat Social. Així mateix aportar autorització signada per que l’Ajuntament pugui
comprovar-ho amb Hisenda i Seguretat Social.
Així ho mana i signa l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes el vint-i-ú
de juny de 2013, davant meu, la secretària Margarita Sanz González, que en dona fe.
D E C R E T 297/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l’adjudicació del PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER
CONTRACTAR EL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU D’ INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ DEL 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.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per la prestació
del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, s’ha de requerir al licitador que
ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent
documentació per formalitzar el contracte

Atès l’informe del tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials, de data 13 de juny de 2013, i
efectuada la valoració de les ofertes, resulta el següent:
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Empreses

Import sense IVA

Descompte
unitaris

preus

Valoració tècnica

Nou clima sl

12.355 €

7,18 %

Segons oferta

Interclima penedès sl

11.980 €

17,31 %

---

Elèctrica E3 sl

14.180 €

14,38 %

---

Vistes les millores presentades la puntuació és la següent :
Empresa

Oferta econòmica.
30 punts

Preus
punts

Nou clima sl

27,27

Interclima
penedès sl
Elèctrica E3 sl

unitaris.

20

Valoració tècnica.
50 punts

TOTALS PUNTS

9,99

50

87,26

30

desproporcionada

0

30

8,15

20

0

28,15

De conformitat amb l’informe precedent es proposa com a oferta econòmicament més
avantatjosa la presentada per NOU CLIMA SL.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant de NOU CLIMA SL, que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en el procediment negociat per la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions de climatització, perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos laborals (annex I), està publicat en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat
/ Instruccions contractes empreses serveis. (ja presentat en la documentació administrativa).
4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs., per la
quantitat oferida de 12.355 euros (més IVA) * 2 anys de contracte * 5% per un total de per
l’import de 1.235.50 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si 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.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-cinc de
juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
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D E C R E T / 298/2013
PAGAMENT NOMINA JUNY 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, 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 sempre 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 núm. 2013/0538 d’Intervenció corresponent a la nòmina de juny de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de Nadal i el pagament de la part
proporcional del mes de juny dins de la mensualitat de juny de 2013 del Sr. I.A.C, per import de
243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina de juny 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

494.885,31 €

Retencions

114.358,81 €

TOTAL NET

380.526,50 €

3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a vint-i-cinc de
juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.
D E C R E T 299 / 2 0 1 3
RESOLUCIO RECURS
Assumpte: Resolució acordant l’estimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits dels expedients sancionadors per infraccions de circulació, compresos en
la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número d’expedient: 1200005363
Referència: 209 – 091023
Matrícula: 7391-BJV
Interessat: S.D.V.
Causa al·legada: Manca de notificació de la denúncia que ha impedit identificar al
conductor responsable de la infracció en el moment procedimental oportú.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada va interposar recurs de reposició contra la sanció imposada en el
respectiu expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària
(LSV) i els seus reglaments de desplegament, fonamentant en la manca de notificació de la
denúncia, la qual cosa li ha impedit identificar al conductor responsable de la infracció en el
termini procedimental oportú.
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Per aquest motiu, compareix en el present procediment, mitjançant escrit signat
conjuntament amb la persona que declara haver comès la infracció, i manifesten haver efectuat
el pagament de la sanció, sol·licitant expressament que es deixi sense efecte la sanció
imposada al recurrent, que es derivin les actuacions contra la responsable de la infracció, i que
es reconegui el dret al pagament amb reducció legalment prevista a la LSV.
De l’estudi de l’expedient es comprova que tant la notificació de denúncia com la de la
sanció han estat adreçades al domicili expressament indicat pel recurrent en el seu recurs de
reposició, situat al Pg. Sant Albert 2, Bl. 0, 03 A, del municipi de Sant Pere de Ribes.
No obstant, però, ha quedat acreditat que la denúncia no es va poder notificar en forma a
l’interessat, motiu pel qual és procedent deixar sense efectes la sanció que li ha estat
imposada, així com retrotreure les actuacions al moment procedimental oportú per tal de
derivar l’expedient sancionador corresponent contra la persona que s’ha indentificat com a
conductora del vehicle en el moment de cometre’s la infracció, la senyora P.B.V..l propi temps,
tenint en compte que l’expedient sancionador ha estat liquidat per l’import nominal, procedeix
reconèixer el dret a la devolució de la quantitat ingressada en excés, per import de 150 euros, i
aplicar la quantitat restant a l’expedient sancionador incoat contra la responsable de la
infracció, amb les conseqüències previstes a l’article 80 de la Llei de Seguretat Viària.
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.- Estimar els recursos presentats per S.D.V. amb DNI 52191154Z, en
l’expedient sancionador descrit anteriorment, incoat per la infracció de circulació que s’indica,
en el sentit de deixar sense efectes la sanció imposada.
SEGON.- Retrotreure les actuacions al moment procedimental oportú, per tal de derivar
el corresponent procediment sancionador contra la persona que s’ha identificat com a
conductora del vehicle en el moment de cometre’s la infracció, la senyora P.B.V..
TERCER.- Reconèixer el dret a la devolució de la quantitat de 150 euros, resultant de la
diferència entre l’import de la sanció amb la reducció legalment prevista i la quantitat
efectivament satisfeta en el procediment, i aplicar la quantitat restant a l’expedient sancionador
incoat contra la responsable de la infracció, amb les conseqüències previstes a l’article 80 de la
Llei de Seguretat Viària.
QUART.- 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. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 27 de juny de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 300/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL MAIG 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, 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 sempre 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 favorable núm. 2013/0545 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de maig de 2013.
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Per aquest Decret,

Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de maig de
2013 per import de 170.188,44€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de maig de
2013 per un import de 185.458,87€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
de maig de 2013 per import de -16.386,13€.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 27 de
juny de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 301/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
DEL PROCEDIMENT OBERT PER A REGIR L’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA
DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL MIGUEL MECA TORRES DE LES ROQUETES
(instal·lacions esportives i bar).
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.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules DEL PROCEDIMENT PER A REGIR
L’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL
MIGUEL MECA TORRES DE LES ROQUETES (instal·lacions esportives i bar), s’ha de
requerir al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la
corresponent documentació per formalitzar el contracte
Ateses les actes de les Meses de Contractació que han tingut a l’efecte de proposar la proposta
econòmicament més avantatjosa.
Atès que de la única oferta presentada, el resultat final és el següent:

“Total per la proposta de millores en la gestió de la instal·lació es puntua amb un total de
3 punts.
Segons l’estudi econòmic adjunt, els integrants de l’entitat SAN-PO SCP, es
comprometen a prestar el servei amb una aport6ació municipal de 73.325 euros anuals, IVA
inclòs, corresponent a 60.599,78 euros més 12.725,95 euros d’IVA.
A l’estar l’oferta presentada dins dels límits del tipus de licitació, s’accepta amb la
màxima puntuació de 35 punts.
Així el TOTAL GLOBAL DE LA PUNTUACIÓ

són 38 punts. “

Així la Mesa de Contractació proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la
presentada pels integrants de SAN-PO SCP.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir José Santos Ponce, Francisco Santos Ponce, Luis Santos Ponce,
com a integrants de SAN-PO, SCP, que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el
procediment obert per a l’adjudicació del PER A REGIR L’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA
ESPORTIVA DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL MIGUEL MECA TORRES DE LES
ROQUETES (instal·lacions esportives i bar), perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos laborals (annex I), està publicat en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat
/ Instruccions contractes empreses serveis.
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4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat de 60.599,78 euros any,
per 2 anys de contracte, importa la quantitat de 6.060 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
LIQUIDACIÓ

Data publicació

BOPB

Publicitat

201302002542L

21/05/2013

Import euros
195,85

DOGC

AB/005440

13/05/2013

180,00

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).
SEGON. Comunicar 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.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-set de juny
de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET / 302/2013
EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA SANTI ANDREU

Atès que en virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, 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 11/1999, de 21 d’abril, 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.
Al mencionat decret s’establien excepcions a aquesta delegació i es reserva per
l’alcalde, entre d’altres, l’aprovació de la nòmina de personal de l’Ajuntament, els avançaments
de nòmina, l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social, la contractació de personal
laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs la realització dels tràmits
corresponents.
Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractat a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL com
del Ple.
Vista la instància del dia 26 de juny de 2013 amb número de referència E201307675
presentada per Santiago Andreu Serrat en la que sol·licita renovar per un període de dos anys
l’excedència voluntària que finalitzava el proper dia 30 de juny de 2013.
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Vist l’informe del Director de Règim Intern, Qualitat i Promoció Econòmica, en el que
informa favorablement envers la petició de renovació de l’excedència voluntària del Sr.
Santiago Andreu Serrat amb efectes de 1 de juliol de 2013.
Vistos els efectes de la sol·licitud que es presenta són per l’u de juliol de 2013, vist la
data actual, i vist que la propera Junta de Govern Local es convoca el 2 de juliol, s’estaria fora
de termini, es per això que malgrat que s’hauria d’aprovar per Junta de Govern Local en
aplicació del decret de delegació 373/2011, s’aprova per decret d’urgència.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar la renovació d’excedència voluntària sense reserva de lloc de treball del Sr.
Santi Andreu Serrat, amb efectes del 1 de juliol de 2013 i per un període de dos anys durant els
quals, l’interessat no podrà sol·licitar el reingrés.
2n. Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r. Donar compte d’aquest decret en el proper Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit
de juny de 2013, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET / 303/2013
NOMENAMENTS FUNCIONARIS DE CARRERA AGENTS DE POLICIA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, 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 sempre 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 emès per l’Inspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes en el que fa referència al període superat de dotze mesos de pràctiques establert a
les bases de la convocatòria per a la provisió de places d’agent de la Policia Local, dels
senyors Sergio Almela Lucas i Raul Vázquez Campano.
Vist que en el seu informe, l’Inspector Cap de la Policia Local exposa que els dos agents
esmentats anteriorment han estat Aptes en les valoracions del període de pràctiques.
Vist que, d’acord amb les bases de la convocatòria, en el seu apartat 11 diu que
l’aspirant que superi el període de pràctiques serà nomenat funcionari de carrera.
Vist el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per Llei 57/2003 de 16 de desembre, en relació amb l’article
53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la LMRLC
sobre les competències indelegables de l’Alcaldia en matèria de nomenament del personal de
la Corporació.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Nomenar als senyors Sergio Almela Lucas i Raul Vázquez Campano com a
funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament en la plaça d’agent de Policia Local amb efectes del
dia 1 de juliol de 2013.
2n.- Aprovar una despesa complementària per a l’any 2013 per import total de 1.600,84€
derivada del nomenament dels senyors Sergio Almela Lucas i Raul Vázquez Campano com a
funcionaris de carrera en la plaça d’agent de Policia Local, pels imports i a les partides
pressupostàries que es detallen a continuació:
Treballador

Partida

Import

Concepte
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Sergio Almela Lucas

21100.130.15000
21100.130.16000

623,00€
177,42€

Productivitat
SS

Raul Vázquez Campano 21100.130.15000
623,00€
21100.130.16000
177,42€
Total...1.600,84€

Productivitat
SS

3r.- Notificar l’acord a les persones interessades, advertint-les que en el termini d’un mes
des de la data de notificació del seu nomenament hauran de prendre possessió del seu càrrec,
i procedir al jurament d’acord amb la fórmula legalment establerta.
4rt.Donar compte al Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit
de juny de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria , que en dono fe.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

3.

Declaració d’interès i utilitat municipal de la llicència 115/2013 ampliació mòduls IES
Xaloc (Les Roquetes)

Josep Antoni Blanco Abad, president de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic
i Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
En data 31 de maig de 2013 el Departament d’Ensenyament de la generalitat de
Catalunya sol·licita llicència per instal·lar les infrastructures dels mòduls per ampliació de l’IES
XALOC de Les Roquetes d’acord amb l’acord de Ple de 22 d’abril de 2013 d’autorització de
l’ampliació de l’ocupació temporal de la porció del solar del carrer Guifré el Pilós, amb la finalitat
única d’ubicar uns mòduls prefabricats, on s’instal·larà provisionalment el nou IES, en tant es
construeix per part d’Educació el centre definitiu
El Departament d’Educació de la Generalitat en la mateixa instància sol·licita també que
el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que
d’acord al que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i les ordenances municipals,
s’apliqui la bonificació possible a aquesta obra
L’article 103.2ª del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina
que les ordenances fiscals poden regular bonificacions sobre la quota de l’impost, entre d’altres
poden establir una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
L’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres disposa que es bonifiquen amb el 95% de la quota de l’impost de l’ICIO les
obres considerades d’especial interès i utilitat pel municipi.
L’art. 7 de la 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. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
Vist l’informe de la tècnica superior en dret de l’Àrea de desenvolupament Territorial de
28 de juny de 2013.
Atès la importància, la necessitat i l’objecte de la realització d’aquests treballs.
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Atès que en data 2 de juliol de 2013 la JGL va acordar condicionar la efectivitat de la
llicència d’obres concedida en la mateixa data a la aprovació en la sessió plenària que es
celebri en el mes de juliol de la declaració d’interès i utilitat municipal
D’acord amb l’anterior i de conformitat amb les competències que li son conferides
legalment es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DECLARAR com a obra d’interès i utilitat municipal de l’obra d’instal·lació de les
infrastructures del mòdul per ampliació de l’IES XALOC (Les Roquetes).
Segon.- ACORDAR la bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (OF núm. 4) i l’exempció del pagament de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques (OF núm. 16).
Tercer.- DONAR per acomplerta la condició suspensiva acordada per la JGL de data 2
de juliol de 2013.
Quart.- ANUL•LAR la liquidació núm. 201319787 de 2 de juliol de 2013 d’import de
4.791,88 € i APROVAR una nova liquidació per l’import corresponent al 5% de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Vist els informes de Secretaria núm. 137/2013, de 16 de juliol i l’informe d’Intervenció
núm. 2013/0569, de 5 de juliol.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que tal com diu la proposta es planteja la declaració
d’interès i utilitat municipal a la llicencia d’obres per la ubicació i ampliació dels mòduls de l’IES
Xaloc i per la qual cosa es demana l’anul·lació de la llicencia corresponent i una nova liquidació
per l’import del 5% d’aquesta llicencia.
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 ASSUMPTES

4.

Proposta d’alcaldia declaració d’urgència sobre l’ampliació de la ultraactivitat del
conveni col·lectiu del personal laboral i pactes de funcionaris

Josep Antoni Blanco Abad, en qualitat d’Alcalde, presenta com a punt d’urgència al Ple
de la Corporació el següent proposta:
Vist que el R.D Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat
laboral va establir la limitació de l’ultraactivitat de la durada dels convenis a un any un cop
denunciat.
Vist que a partir del dia 8 de juliol el conveni col·lectiu i el pacte de funcionaris de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en aplicació de la normativa referida deixava de tenir
efectes.
Vist l’acord del dia 18 de juny de 2013 per al suport i acompanyament als processos de
negociació col·lectiva en ultraactivitat signat per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals
de la Generalitat, CCOO, UGT, Foment del Treball Nacional i PIME de Catalunya.
Vist que també el passat 5 de juliol de 2013 s’han adherit en el mateix acord l’Associació
Catalana de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya.
Vist que els representats dels treballadors i els representants de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes van signar el passat 5 de juliol un acord per ampliar l’ultraactivitat del conveni i
pacte mentre es negocia el nou conveni i pacte col·lectiu amb efectes del dia 8 de juliol de
2013 i fins el 30 de novembre de 2013.
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Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer. Ampliar l’ultraactivitat del conveni col·lectiu actual del personal laboral i del pacte
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes mentre
es negocia el nou conveni i pacte col·lectiu vigent amb efectes del 8 de juliol i fins el 30 de
novembre de 2013 data amb la qual es valorarà la inclusió en el procediment relatiu a la
regulació de mediació en els supòsits d’ultraactivitat signat el passat 18 de juny pel Consell de
Relacions Laborals de Catalunya.
Segon.- Comunicar l’acord al Comitè d’empresa i la Junta de Personal.
Prèviament a tractar aquest punt de l’ordre del dia es passar a votar la urgència per
no haver estat informat i tractat a la Comissió Informativa corresponent.
Es sotmet a votació la urgència del punt a tractar, i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la
Corporació.
Seguidament de la votació d’urgència pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta,
regidora de Recursos Humans dient, que malgrat l’associació catalana de municipis va signar
un pacte el 5 de juliol, la urgència bé motivada pel fet, que no va arribar a l’Ajuntament notificat
fins el 17 de juliol.
Respecte el tema de la ultraactivitat explica, que quan un conveni es denuncia se’n
comença a negociar un altre i per tant perquè no es produeixi un vuit legal, durant el període de
negociació en el conveni denunciat, s’obre un període d’ultraactivitat.
En el marc legal actual, desprès d’un any de denunciat aquest conveni, aquest perdria el
seu efecte i no podria continuar negociant-se, per tant, avui es proposa aprovar l’efectivitat
d’aquesta ultraactivitat des del dia 8 de juliol fins el 30 de novembre perquè es puguin dur a
terme les negociacions pertinents i es pugui tancar aquest conveni col·lectiu.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular planteando
dudas. Tal com s’ha dit en la proposta es va signar pels representants dels treballadors i els
representants de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el passat dia 5 de juliol, un acord per
ampliar la ultraactivitat et.,. Pregunta, que si això vol dir que l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes ja tenia coneixement en aquesta data, i si es podria haver portat a la Comissió
Informativa aquesta documentació per a poder preparar el Ple.
També se li generen dubtes perquè van estar a punt de suspendre el Ple per manca de
punts en l’ordre del dia, i ara es troben que hi ha un punt molt important i passa al Ple municipal
a traves d’una urgència. Considera que és molt complicat d’entendre-ho.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que tal com deia el comunicat del 17 de juliol sobre l’acord que s’havia signat
amb el comitè, s’explicava que hi havia un calendari fixat de negociacions, per tant demanen
que se’ls faci arribar la documentació de les conclusions a les que s’arribin en cadascuna de
les meses de negociació previstes.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
votaran la urgència i votaran a favor d’ampliar la ultraactivitat del conveni col·lectiu actual, però
els sorprèn la urgència del punt. Veuen que no ha pogut seguir el procediment adequat de
Comissions Informatives i Junta de Portaveus. També els sorprèn que la Federació de
Municipis tingui un registre del 5 de juliol i que a la casa no arribi fins el 17.
Es fa difícil d’entendre com ha dit el company del Partit Popular, que el mateix comitè no
hagi pogut informar quan això està a l’ordre del dia.
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Evidentment no aniran en contra d’ampliar el termini, però entenen que els temes s’han
de poder agilitar i més quan són coses que poden afectar al col·lectiu de treballadors.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient que el seu
grup com posicionament de vot votaran a favor de la urgència i del punt concret. Animen a
l’Ajuntament i als treballadors perquè el conveni es tiri endavant aviat i s’arribi a un acord, cosa
que cada vegada sembla més difícil en aquest Ajuntament. Des del seu grup animen a fer
l’acord possible amb el menor temps possible.
Respon la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora de Recursos Humans donant les gràcies
als presents pel suport mostrat en la votació de la urgència. És cert que s’havia treballat en el si
del Comitè i de fet hi havia un acord el 5 de juliol amb els treballadors perquè el 8 de juliol sinó
exhauria legalment el període en el qual es podia fer aquest acord, però si que estaven a
l’espera de veure com fer el tràmit respecte el que deien les entitats municipalistes doncs va
haver-hi un període de controvèrsia en el que la ultraactivitat en principi era pel sector privat i
desprès es va veure que també s’havia d’aplicar al sector públic.
Va ser en aquest moment i per saber quin posicionament hi havia en les associacions
municipalistes respecte d’aquest tema, i un cop vist que no només es quedava en l’àmbit de
l’empresa privada sinó també que afectava a l’àmbit del que es públic, que va haver-hi un
decalaix de dies.
La Sra. Garrido dóna les gràcies als presents pel suport a la urgència, i planteja als
presents que se’ls lliurarà la informació de les negociacions.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Moció per la publicació de les convocatòries i actes de la Junta de Govern Local

Han estat moltes les vegades que s’ha insistit en la necessitat de la publicació tant de
l’ordre del dia com de les actes de la Junta de Govern.
És evident que la ciutadania ha de tenir un fàcil accés a la informació així, com
evidentment la tasca dels grups municipals, assentada sobre el coneixement d’allò que es fa i
allò que es deixar de fer, precisa també un accés a la documentació com a garantia de
transparència i informació municipal.
S’han adreçat a aquest grup municipal, ciutadans i ciutadanes que ens demanen accedir
a la informació i que es pregunten sobre el motiu de la seva no accessibilitat.
Donada la coneixença sobre el respecte de la normativa de protecció de dades i
entenent que ha de ser i és compatible amb la publicació als efectes d’informació pública,
proposem al Ple els següents acords:
1. Publicar a través de la Web Municipal i Cartelleres les convocatòries i ordre del dia de
les Juntes de Governs Local i dels Plens Municipals dins dels dos dies hàbils establerts per
reglament o els que es corresponguin, si es permet.
2. Publicació dels acords de les Juntes de Govern igual que ja es fa amb les actes dels
Plens en la mateixa plataforma en el menor temps possible, fent ús per exemple dels mitjans
que altres administracions utilitzen als efectes de la protecció de dades.
3. Donar a conèixer aquesta mesura, a través dels mitjans de comunicació disponibles, a
la ciutadania.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que la moció és força clara. Són coneixedors que no és la primera vegada
que surt aquest tema en aquests Ple. Com a grup se’ls han adreçat persones demanant això.
Creuen que cal posar els mitjans necessaris per garantir que amb la protecció de dades
adequada es puguin fer publiques, com ja es feien en el seu moment, les Juntes de Govern i no
només les actes, sinó que per a poder fer un seguiment i control de l’activitat del conjunt de
l’Ajuntament pensen que se’ls hauria de facilitar tant les convocatòries i ordres del dia, com les
actes.
Els objectius de la moció queden prou explícits en la mateixa i conviden a la resta de
grups a sumar-se en aquesta proposta.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que és
la segona vegada que presenten una moció amb aquestes característiques, al Ple municipal.
Explica que el primer cop ho varen fer quan es va publicar un estudi en la UAB on deia
que un dels ajuntaments amb alt dèficit d’informació era el de Sant Pere de Ribes.
La resposta rebuda sempre per part de l’Equip de Govern ha estat que hi ha problemes
tècnics que no es poden resoldre.
Es sumen a la moció presentada per tal de demanar que es dotin els recursos per
millorar la situació actual, ja que, consideren que és un fet a favor de la transparència i pensen
que s’ha de poder resoldre.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que per part del Govern no estan en contra de la
publicació de les actes de la Junta de Govern i de la convocatòria, de fet havia estat una
dinàmica habitual de l’Ajuntament, s’enviaven les actes de la Junta de Govern a les entitats i a
més es publicaven a la Web, però va ser a partir d’un informe de la Sindicatura de Comptes
que va advertir que no era legal, per la Llei de Protecció de Dades, la publicació de les actes de
la Junta de Govern Local.
El que està fent el Govern no és un tema de no voler publicar-les, sinó que és un tema
de compliment de la normativa. Així ho van explicar als grups municipals en la Junta de
Portaveus quan es va presentar la moció i així ho tornen a reiterar.
Aquest Equip de Govern és partidari de la transparència dels acords que es prenen,
però també del compliment de la llei i de la normativa.
A partir de l’advertiment que se’ls fa l’any 2011 per la Sindicatura de Comptes, es retiren
de la Web de l’Ajuntament i es deixen de lliurar còpies de les actes de les Juntes de Govern a
les entitats.
La Sra. Gabaldà regidora d’Unitat Municipal 9 planteja que una cosa són les actes i
l’altra la informació dels acords que es van aprovant pel Govern en les Juntes de Govern Local.
És diferent el no donar cap tipus d’informació de poder donar més informació i més
coneixement sobre els acords que tira endavant l’Ajuntament.
Entenen que no es pugui penjar una acta en la qual aparegui un nom i cognom, però
sobre el contingut de la informació pensen que s’ha de poder fer.
Demana que el Govern s’assessori per tal de veure com es fa des d’altres ajuntaments i
així els ciutadans i ciutadanes tinguin la possibilitat de conèixer que és el que es fa.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular preguntando
a la Secretaria si les podría explicar el sistema, pero como les ha llegado a última hora su
informe, que concluye que las actas de sessions de la Junta de Govern Local no poden ser
objecte de publicació i no només per la normativa de protecció de dades.
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Voldria fer una observació a la Sra. Scuderi sobre el tema de presentar aquesta moció,
no entenen que desprès de formar part del Govern durant sis anys, ara presenti aquesta moció
davant del Ple quan podria haver-ho fet des de dins el que fa ara.
Respon la Sra. Scuderi regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA dient, que
encomana als serveis jurídics a una relectura de la Llei de Bases i convida a interpretar, que si
que és cert que el punt 70 parla que no són públiques les sessions de les Juntes de Govern,
cosa que significa que no es fan davant de públic no pas que no es puguin publicar, i en canvi
en l’article 71 bis la pròpia llei diu, que tots els acords de l’Ajuntament han de ser publicitats,
per tant entenen que hi ha un joc d’interpretacions.
La Llei de Bases interpreta l’estructura i el funcionament d’un ajuntament, a l’igual que ho
interpreta des del punt de vista del funcionament de l’organització de l’Estat, i tothom sap que
les sessions dels Consells de Ministres són secretes i no es publiquen i en canvi els acords
apareixen a l’endemà publicats en el Butlletí Oficial.
Com no tenen butlletí local, sinó de la província, demanen que es publiqui a través de la
Web, amb tot el que s’hagi de fer per la protecció de dades, sobre aquella informació que es
presenta a acords.
La moció el que posa en evidencia és que és diferent el caràcter públic o tancat de les
sessions de la Junta de Govern, a el que la llei obliga, que és a la publicació dels acords, tal
com es fa des d’altres organismes.
Demana que es prengui nota, es raoni i que es revisi per a posar-hi mitjans als efectes
de que es publiquin els acords sense transcendència de dades de caràcter privat.
El que pretén la moció també és encarar la nostra tasca. Pensen que fer arribar als grups
les ordres del dia o les actes no té el caràcter de publicitat que es fa esment en el punt 70 de la
Llei de Bases.
Dirigint-se al Sr. Javier Rodríguez li diu que ja li hagués agradat.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que aquest
tema l’han demanat diverses vegades en precs. Pensen que s’hauria de fer, per tant donaran
suport a la moció. Pot ser que hi hagi un tema jurídic legal, però creu que s’ha de trobar un
equilibri entre la privacitat, la informació i la transparència i això en aquests moments no passa.
Si que s’ha de complir la llei de privacitat, però també s’ha de treballar perquè hi hagi
informació i transparència i això no es compleix. La balança només es decanta cap a un cantó.
Creu que s’ha de treballar en aquest sentit i pensa que els acords de govern són
d’interès de la població en molts casos més del que es decideix en el Ple.
Demana que es porti endavant aquesta petició respectant la llei de privacitat i es busqui
la fórmula a través de la Web per penjar els acords de la Junta de Govern retocats i revisats
perquè compleixin la llei de privacitat.
Votaran a favor de la moció.
La Sra. Anna Gabaldà regidora d’Unitat Municipal 9 pren la paraula demanant al Partit
Popular que s’ho repensi doncs si existeix la possibilitat de buscar fórmules per tal que sigui un
fet més transparent, creu que val la pena valorar-ho, al marge de l’informe fet per la Secretaria.
Pren la paraula l’Alcalde aclarint, que la moció presentada diu “Publicació de les actes
de les Juntes de Govern”, i és sobre això que han demanat informació als serveis jurídics de la
casa. Altra qüestió és que es consideri que les activitats i els acords de l’Ajuntament es plantegi
que se’ls doni la màxima difusió.
Respon la Sra. Gabaldà que s’hauria de canviar actes per acords.
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Segueix l’Alcalde preguntant si per tant es canvia la moció presentada i el que es
planteja és publicar a través de la Web municipal i les cartelleres no pas les convocatòries i
l’ordre del dia perquè no és possible, sinó els acords de l’activitat que faci l’ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que si
se cambia en la moción el punto dos, su grupo apoyará la moción.
Quiere aclarar a la Sra. Scuderi que las Juntas de Gobierno Local no son públicas, pero
tampoco son secretas.
El Sr. Lluís Giralt regidor de Convergencia i Unió pren la paraula dient que respecte el
tema de l’ordre del dia de la Junta de Govern creu que als regidors els interessaria tenir-les
abans d’estar acordat. Creu que s’haurien de publicar les ordres del dia perquè és interessant
pels representants dels ciutadans per a poder fer política. S’ha demanat diverses vegades i no
el reben mai.
Segueix l’Alcalde aclarint la moció. Pregunta si es canvia el punt número 1, i si el punt
número 2 seria donar publicitat als acords de l’Ajuntament.
La Sra. Bàrbara Scuderi regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA pren la paraula
dient, que aquest primer punt, tot i que entenen que s’ha de mirar on està el límit, entenen que
la llei restringeix tot allò que no ha de ser d’interès, però considera que tot això té a veure amb
un caràcter de funcionament de les sessions de les Juntes de Govern, més enllà de la pressa
d’acords. Planteja que en tot cas es pot afegir, que es publiqui l’ordre del dia del acords que es
prenguin en la Junta de Govern i així s’inclou tot el que pugui no ser un acord.
L’Alcalde planteja als presents, que com entén que no és un element d’urgència i
necessitat proposa retirar el punt, refer la moció amb el suport jurídic necessari i analitzar punt
per punt. Ho planteja per agilitar el Ple.
La Sra. Anna Gabaldà planteja que en el punt 2 si enlloc d’actes es posa acords pensa
que és suficient, i el punt 1 validar-lo.
El Sr. Lluís Giralt planteja que en el punt 1 s’afegeixi estudiar la possibilitat legal de
publicitar l’ordre del dia.
L’Alcalde demana als presents que es concreti la moció. Demana concretin el text
exacte que es presenta.
La Sra. Scuderi demana concretar amb la Secretaria de la Corporació. Explica que
l’única modificació dels tres punts seria allà on diu actes es posi la paraula acords.
L’Alcalde pren la paraula dient, que creu que val la pena que havent-hi un tema jurídic
darrera val la pena que es reflexioni, es redacti amb un suport jurídic vàlid i estiguem d’acord
amb el que es plantegi.
La Sra. Anna Gabaldà planteja que no es tracta d’anar retirant mocions, però pensa que
si en el punt 1 es generen dubtes i en el 2 es canvia la paraula, però explica que d’entrada la
lluita era pel tema dels acords.
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Pregunta l’Alcalde si es treu el punt número 1.
La Sra. Gabaldà respon que no.
Aclareix l’Alcalde que els serveis jurídics ja han dit que no es permet.
Pren la paraula la Sra. Scuderi dient, que la moció l’han presentat dos grups i que si
tenen prou suport la presenten.
Sempre en l’execució dels acords d’una moció abans de portar-ho a terme hi haurà els
informes pertinents i en tot cas encomana a l’Equip de Govern que estudiï com arribar a fer
això possible i la manera de fer-ho. La proposta és votar-la amb aquest redactat.
L’Alcalde adverteix que amb aquest informe jurídic el seu grup no pot aprovar la moció.
I sotmesa la proposta a votació, es produeix el següent resultat: deu vots a favor de
Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya Verds EUiA, i
deu vots en contra per part del Partit del Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit
Popular.
Havent-se produït un empat es procedeix a una segona votació, i fent ús l’Alcalde del vot
de qualitat, la moció queda denegada per onze vots en contra, del Partit Socialista de
Catalunya, i Partit Popular, i deu vots a favor, de Convergència i Unió, Unitat Municipal -9Poble Actiu i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa - Entesa.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient que vol
aclarir, ja que havia anunciat la intenció de vot i la ha canviada. Ho han canviat perquè el punt 1
no s’ha modificat i ha quedat advertit per la Secretaria que no és possible el tema de les ordres
del dia de les Juntes de Govern.
La Sra. Anna Gabaldà planteja als membres del Partit Popular que tenen por.
L’Alcalde demana als presents que es respecti el torn de paraula.
La Sra. Gabaldà planteja que el Partit Popular els ha dit quin seria el seu posicionament
i com ha estat contrari els ha sorprès el vot.
Per altre banda explica, que si es permet, es posa entre parèntesi no es va en contra de
la llei.
L’Alcalde demana que els debats es facin en el si del punt i no en l’apartat de la intenció
de vot.

6.

Moció per la reobertura de l’arxiu de Ribes

Davant del tancament de la Casa de la Vila, el servei d’Arxiu de Ribes s’ha vist gairebé
interromput en el seu normal ús degut als inconvenients d’haver de traslladar materials, així
com la reducció dels horaris de consulta.
Aquest fet ha produït no poques queixes segons estudiants i professionals que han hagut
d’esperar i traslladar-se a Les Roquetes per a consultar materials que al seu temps han de ser
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traslladats, amb el perjudici, inconvenients i imprudències que aquests trasllats poden
comportar.
Entenem que cal cercar una fórmula de garantir l’accés a l’arxiu sense necessitat de
trasllats constants ni de materials ni de persones, tenint en compte, segons la informació de
què disposem, que l’espai que ocupa l’Arxiu pertany a l’edifici adjacent de la Casa de la Vila, no
afectat amb els tèrmits.
Per aquest motiu proposem al Ple els següents acords:
1. Considerar la possibilitat d’habilitar un espai de consulta per a reobrir el servei, el més
proper a la situació de l’arxiu.
2. Comunicar a la ciutadania la reobertura de l’Arxiu i recuperació de l’horari habitual.
3. Garantir al màxim el manteniment de l’Arxiu durant el tancament i obres de la Casa de
la Vila.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que volen intentar aprovar aquesta moció perquè entenen que l’arxiu s’ha d’obrir i
mantenir.
Han estat uns mesos difícils pels estudiants.
Algun grup se’ls han adreçat i comentat que estarien en disposició d’afegir en el primer
punt la paraula “estudiar” la millor ubicació per la reobertura de servei ordinari d’arxiu tenint en
compte que no disposen de cap informe tècnic que garanteixi el que proposa el primer punt.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que no
volen definir quin és el millor lloc per a la seva ubicació, però veuen necessari l’obertura de
l’arxiu en el nucli de Ribes.
A la Junta de Portaveus es va comentar que no agradava el lloc proposat d’ubicar-se
sota el departament d’informàtica perquè generava barreres arquitectòniques.
Creuen que malgrat això és millor tenir-lo que no pas estigui tancat. No els importaria
tant el lloc físic com el fet d’obrir-lo.
Els agrada el que s’està fent sobre la iniciativa de publicar l’arxiu del comú periòdicament
a la Web de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que estan
a favor de la proposta, però entenen que la moció és molt rígida i proposen que el text sigui en
el punt 1 “considerar la possibilitat d’habilitar un espai per a reobrir el servei, el més proper a la
situació de l’arxiu”.
Estan d’acord en reobrir-lo perquè hi hagi la possibilitat de consulta còmode el més
proper al nucli de Ribes. El seu grup votarà a favor.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que su
grupo no tiene ninguna objeción a la reapertura del archivo, al contrario consideran que Ribes
es el eje histórico del municipio y por lo tanto el archivo histórico no puede ubicarse en otro
lugar. Otra cosa es el edificio donde ubicarlo. Se debe procurar que sea un edificio digno y
simbólico por lo cual consideran que deben ser los propios historiadores y personas del ámbito
las que propusieran su ubicación.
Acompañaran la moción, aunque quieren hacer hincapié en que se haga en un ligar
digno, preparado, sin barreras arquitectónicas y sobre todo simbólico en el núcleo de Ribes.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que tal com es va dir per part del Govern en la Junta de
Portaveus la voluntat és que l’arxiu estigui obert de la millor manera possible i que reuneixi les
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condicions de dignitat expressades i accessibilitat i amb l’horari més ampli possible i de la millor
manera.
El tancament de la Casa de la Vila i el trasllat a Can Puig ha fet trastocar l’organització
que hi havia estructurada, però han d’intentar que els inconvenients per la ciutadania siguin els
menors possibles.
El Govern intentarà fer el que sigui possible i que estigui al seu abast perquè sigui
possible.
Pren la paraula la Sra. Scuderi aclarint que no es tracta de reubicar l’arxiu sinó de obrir
una sala de consultes.
El Sr. Giralt dirigint-se al Sr. Rodríguez explica que ells no discuteixen la localització de
l’arxiu doncs això ja es farà quan s’obri la Casa de la Vila.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

7.

Moció en contra de la comissaria de Can Puig i a favor del manteniment de les
dependències municipals de Can Puig com un espai municipal per a les persones i
entitats

D’ençà de l’habilitació de la Masia de Can Puig per part de l’Ajuntament, ha estat un
espai dedicat als serveis a les persones. En el pla d’equipaments municipal, l’espai havia de
disposar de millores per a afavorir precisament aquests espais i ampliar els serveis a cultura i
educació. A més, fa quatre anys es va incorporar el servei d’atenció a la infància, el Centre
Obert La Cassota, que atén infants de 3 a 12 anys i actualment amb la necessitat d’ampliar-se.
Per un altre costat, sabem que ara fa un any, amb motiu dels tèrmits de la Casa de la
Vila, Can Puig ha acollit diferents serveis municipals, de caràcter temporal com ara l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, Secretaria, Intervenció i la policia local.
El govern del PSC ha decidit unilateralment que Can Puig esdevingui espai
fonamentalment de la policia local, no pensat temporalment sinó amb caràcter permanent.
Entenem que aquesta decisió, merma i perjudica els serveis que ja existien i que és
incompatible amb els mateixos, des de la perspectiva de garantir uns serveis a les persones de
qualitat i en atenció a les necessitats reals.
Entenem i constatem que el projecte de rehabilitació i reordenació NO ha tingut en
compte aquestes necessitats ni les necessitats de cada departament i servei, fins i tot la pròpia
policia local.
Entenem i constatem que serveis com el Centre Obert cal que siguin prioritaris i
adequats a les seves necessitats: ubicació en una única planta, a peu de carrer i amb els
espais que permetin tant l’activitat com la preparació i l’atenció a les famílies, ja que es tracta,
com sabem, d’un servei que es mereix tota l’atenció possible.
Entenen i constatem que un Ajuntament que prioritza els serveis a les persones no fa de
la policia local el centre del seu únic equipament al nucli de Ribes.
Entenem i constatem que davant de la manca d’espais, la manca de previsió en tant que
la reobertura de la Casa de la Vila, cal evitar la pèrdua o el perjudici d’altres serveis avui per
avui tan prioritaris com necessaris (Centre Obert, Escola Persones Adultes, Banc d’Aliments...).
Entenem i constatem que també el Comitè de Salut i Seguretat ha estat lluitant per tal de
que tota la reordenació i actual situació es doti dels elements necessaris i bàsics com sortides
d’emergència, certificats de solidesa de l’edifici, etc. Per garantir la seguretat i adequació del
personal tant intern com extern que hi realitza diferents tasques en les dependències de Can
Puig i del Sefed.
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Així i per tot l’exposat, proposem al ple els següents acords:
1. Considerar i respondre entre d’altres a les al•legacions presentades pel grup municipal
sobre la reordenació dels espais de Can Puig:
a) Prioritzar la dignificació dels serveis existents i permanents de Can Puig en atenció a
les persones.
b) La possibilitat d’ampliar l’espai de l’OAC a la planta baixa (actual intervenció/rendes)
c) Reubicar i concentrar el Centre Obert en la planta baixa (actuals espais
mediació/administració i promoció econòmica)
d) Oficina de la guàrdia urbana d’atenció al públic als espais de l’esquerra de la planta
baixa (actual oac-després del canvi i aula centre obert).
e) Ubicació serveis administratius de l’àrea
de serveis a les persones a la primera planta (al costat del personal tècnic i secretaria).
f) Conservació i ampliació despatxos planta baixa per atenció de serveis socials i
ocupació.
g) Manteniment i millora aules de formació de la planta baixa
h) Millora de l’espai de la planta baixa dedicat a Banc d’Aliments i Arxiu de Cultura.
g) Habilitar espai per a entitats i col·lectius en la planta soterrani, amb accés independent
per a facilitar el seu ús. Així com dels usos de la Sala Polivalent.
2. Encomanar al govern municipal a la realització d’un informe justificatiu de la
reordenació per part de cada departament, indicant necessitats, beneficis i perjudicis de la
reordenació temporal.
3. Aprovar i consensuar un calendari d’execució i durada dels canvis paral·lelament al
calendari respecte de la Casa de la Vila.
4. Finalment, revisar el projecte i traslladar al Ple Municipal per a la seva aprovació.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que s’han trobat un projecte de reordenació de serveis amb qual s’està possibilitant
el perjudici de serveis existents. Tampoc s’ha fet un exercici o estudi de l’impacte que això
produeix.
Una part és la rehabilitació i manteniment de l’edifici, mesures de seguretat, emergència,
prevenció de riscos et., però hi ha un altre part com la reordenació dels serveis que afecten a la
ciutadania i cal prestar-hi més atenció.
La moció va encaminada a salvaguardar aquests serveis al mateix temps que denuncia
el fet de considerar Can Puig com un espai fix per a la Guardia Urbana.
El seu grup municipal ja va presentar en la mateixa línia unes al·legacions al projecte,
abans del període de compliment del termini de publicació.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
pensen que Can Puig no pot ser un calaix de sastre i creuen que cal definir els seus usos.
També creuen en tornar la centralitat com edifici institucional a l’Ajuntament.
Això encara no ho han vist per part del Govern i és per aquest motiu que es sumen a
donar suport en aquesta moció perquè planteja un Pla Funcional destinat al servei de les
persones cosa que el seu grup prioritza en aquest espai.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que tot i estar d’acord amb alguns elements plantejats
estan d’acord en que Can Puig ha de ser un centre direccional de cultura i per les entitats, i de
fet en les obres fetes el 2008 es va adequar la 1ª i 2ona planta per a poder ser utilitzat per les
entitats i amb l’objectiu que Can Puig s’acabés convertint en una masia com a centre
direccional de cultura i serveis a les entitats.
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La situació actual de Can Puig és provisional i es deguda a la situació d’haver desallotjat
la Casa de la Vila.
En el si de la Junta de Portaveus es va plantejar quins serien els serveis que haurien de
tornar a l’edifici de la Casa de la Vila, atès que no es plantejava una ampliació de l’edifici actual
i aquests serveis no contemplaven el retornament de les dependències de la policia municipal
per la qual cosa es plantejava, que en tant en quant no es plantegés una ubicació diferent la
policia local no tornaria a la Casa de la Vila.
Rebutgen la consideració de comissaria perquè entenen que el serveis de policia local és
un servei de proximitat a la ciutadania, el més ampli perquè es presta durant 365 dies l’any i 24
hores al dia, mentre n’hi ha d’altres serveis que tenen un horari concret i més reduït, per la qual
cosa també l’entenen com un servei a les persones, ja que són les persones a qui es presta el
servei.
Rebutgen la consideració de definir Can Puig com una comissaria. L’edifici té 2000m2 i
la policia només ocupa un 10%, per tant no suposa un ús intensiu d’aquest col·lectiu. Per la
resta de consideracions que es fan, des del punt de vista dels serveis tècnics, organització i
temporalitat, la reorganització de Can Puig es fa de manera temporal mentre no estigui l’edifici
de la Casa de la Vial finalitzat i restaurat. Aquesta temporalitat ha comportat alguna modificació
d’espais per tal de millorar l’atenció als ciutadans, i l’únic objectiu que els ha mogut per fer
possible la modificació ha estat aquest i l’economia.
Està d’acord amb la Sra. Anna Gabaldà que s’ha de fer un plantejament del que ha de
ser Can Puig i quins són els objectius i els serveis que s’han de prestar des de la masia, però
també s’ha de ser conscients que en aquest moment no es poden deixar de prestar cap servei
als ciutadans i s’han hagut de reubicar a Can Puig doncs és l’edifici que més possibilitats té.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidor del Partit Popular dient, que la
primera moción que presentaron este grupo municipal en esta legislatura consistía en solicitar
un aumento del número de efectivos de policía local en el municipio porque entendían que
eran insuficientes. Se pedía se les dotara de medios necesarios para despeñar sus funciones.
Entre estos medios entraba la construcción de una nueva comisaría de policía local que
unificara las dos oficinas que se poseen actualmente. En aquel Pleno a su grupo se le acusó
de intentar militarizar el pueblo o de crear inseguridad en la población, pero creen que el tiempo
les ha dado la razón. Hoy se encuentran con un proyecto presentado por el Equipo de
Gobierno para dotar a la policía local de unas instalaciones en Ribes. Es un proyecto con el
que no están de acuerdo porque entienden que Can Puig no es el lugar adecuado para ubicar
la comisaría.
El Partido Popular abogaba por una comisaría única para los dos núcleos y con todas las
instalaciones y medios necesarios unificados lo cual ahorraría gastos.
Entienden que no es el lugar adecuado porque el edificio esta dedicado a llevar una serie
de funciones que son totalmente incompatibles con la actividad que desarrolla la policía local.
Dentro del proyecto recuerda a los presentes que no está prevista la construcción de
ninguna celda. Creen que no se ha realizado un proyecto consensuado con policía local porque
son los que mejor saben que necesitan en su trabajo para que sea adecuado para la
ciudadanía. Con las reformas proyectadas creen que no se cubren las necesidades y
consideran que supone un parche como lo fue el proyecto de vianalización para poder decir
dentro de dos años hicimos varios proyectos.
Se abstendrán en la moción porque aunque están de acuerdo con determinados puntos
de la misma creen que las necesidades de seguridad del municipio exige un edificio
diferenciado e independiente de las instalaciones de Can Puig.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
respecte la moció es volen centrar en la situació actual que és provisional perquè no hi ha altra
alternativa.
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El seu grup també va proposar un espai per la policia centralitzat entre els dos nuclis,
però de moment està com està i mig arruïnat.
Els serveis de cultura no es poden posar al Local, ni tampoc a Can Pau Roig, ni a Can
Salvador Miret, no queda res i per tant la policia local o es posa a Can Puig o al Castell. Així
són les coses.
Votaran que no perquè consideren que aquesta tema ja s’ha discutit. Es parteix d’una
situació provisional perquè no tenen edificis a disposició.
Considera que l’equilibri de l’edifici de Can Puig serà molt difícil, però no hi ha alternativa.
Aquesta és la situació.
Votaran que no a la moció.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient que quan es parla de comissaria no per tothom suposa el mateix.
En els al·legats de rebuig de la moció, per part de l’Alcaldia, s’ha dit que el projecte i
l’objectiu de la reordenació són canvis temporals i amb menor despesa, però la realitat és que
es va fer una primera proposta on no es modificava el lloc de l’OAC, i en canvi de la nit al dia es
canvia la ubicació d’aquest servei i a més obstaculitzant un altre servei que ja existia amb
anterioritat.
Per part del seu grup no ho consideren un petit canvi, ni entenen temporalitat com
400.000 €. Consideren que no es diu que serà a més llarg termini.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora de Recursos Humans i
Organització dient, que davant d’algunes barbaritats dites, que considera no s’ajusten a la
realitat, vol fer una petita intervenció.
Pensa que el titular està desmesurat, la manera d’enfocar les coses també i no s’ajusta
ni a la realitat ni a la situació actual.
Els mateixos grups polítics han dit que han participat de la proposta i s’han fet
valoracions del Pla d’usos d’aquesta proposta, s’ha parlat dels serveis que aniran a la Casa de
la Vila, i de quin serveis es quedaran a Can Puig, tampoc saben quant durarà la provisionalitat
perquè té a veure amb la realitat econòmica.
Tothom ha dit que tenen prioritats pel municipi en temes socials, en ocupació et., i no en
construir nous edificis. Pensa que s’està exagerant el tema i no sap per quins interessos.
Creu que els serveis als ciutadans s’han de donar amb la màxima dignitat possible, i
explica, que hi ha un pla funcional que dóna solucions a qui ho necessita de manera digna.
Hi ha afirmacions que considera no s’ajusten a la veritat, ni a la realitat, ni a com s’ha fet
el procés, ni tenen a veure amb que el servei sigui digne.
En aquest debat s’ha perdut i no sap que hi ha al darrere de tot això.
Respon la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny dient, que si la Sra. Garrido s’ha perdut
s’ofereix per tornar-li a explicar.
Creu que des del Partit Popular s’ha posat un exemple clar, és un tema que pot ferir
sensibilitats el parlar-ne aquí fredament. A més l’únic interès ha quedat clar que és la garantia
de determinats serveis.
Evidentment hi ha diferents posicionaments, i hi ha qui ha donat suport en aquest pla
funcional. Amb 400.000 € es poden passar vuit mesos o vuit anys, però hi ha d’altres grups que
han dit que no, i pensen que s’ha de prioritzar, dins de la reordenació, altres serveis.
Hi havia altres alternatives que es podrien haver estudiat i no ha estat així. Pensa que no
és desmesurat i és la constatació de determinades diferències.
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La Sra. Anna Gabaldà Felipe creu que hi ha coses a millorar i aquest és el motiu de
proposar-ho. No vol que ningú pensi que hi ha res al darrere.
No els agrada, quan el Govern parla de situació provisional quan es parla de 400.000€.
Els fa por que quan estiguin les obres fetes de la Casa de la Vila no se la doti de la
centralitat. Entenen que poden haver-hi canvis doncs la quantitat és considerable, però pensen
que tal com està estructurat en la moció dóna cobertura a les necessitats de les persones pel
que fa cultura, educació i serveis socials. Aquest és el motiu de sumar-se perquè això els
preocupa, no hi ha res més al darrere.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria de dotze vots en contra, del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i
Convergència i Unió, cinc vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i tres abstencions del Partit Popular.

8.

Moció que presenta el grup UM9 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de suport al
Grup promotor del Pacte Nacional pel Dret a Decidir constituït en el Parlament de
Catalunya
Aquest punt resta retirat de l’ordre del dia.

9.

Moció que presenta UM9 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de Reprovació a
l’acord de la Junta de Govern Local en contra de l’acord del Ple Municipal sobre el
Pla Pilot de Vianalització de Ribes

En data 22 d’abril de 2013 aquest Ple Municipal va aprovar per majoria de dotze vots a
favor de Convergència i Unió, d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu i del Partit Popular, i set vots en
contra per part i Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés la moció presentada pel nostre
grup municipal per l’aturada del Pla pilot de Vianalització de la plaça de la Vila.
El Ple de la Corporació va aprovar els següents acords:
1. Aturar el pla pilot de vianalització de la placa de la Vila i obrir un període de debat,
comunicació i participació obert amb els veïns i comerços de la zona afectada.
2. Mantenir una informació fluida i clara als grups municipals sobre el tema.
En posterioritat a aquesta data vam ser coneixedors d’una sessió informativa pública i
vam assistir a una reunió on se’ns va donar a conèixer algunes de les modificacions
proposades en el pla.
En data 28 de maig de 2013 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació del pla per
majoria de sis vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PM) i un vot en contra
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA), dels vuit membres que la composen. La proposta
era presentada, segons consta en acta, com a “petició d’alguns establiments de la zona” pel
regidor de governació amb una clara actitud parcial i sense fer cap mena de referència a l’acord
pres per majoria d’aquest Ple Municipal de data 22 d’abril.
L’acord i excussió es pren sense que els grups municipals coneguem encara els
informes tècnics pertinents sol·licitats davant aquest ple i sense que s’hagi avançat suficient en
el consens necessari amb els veïns i comerços de la zona. S’executa el pla sense que aquest
Ple Municipal, que s’hi ha posicionat en contra, hagi pogut considerar o prendre cap mena
d’acord diferent del que va aprovar per majoria, on clarament apostava per la paralització del
pla i la recerca de consens.
La legitimitat de la junta de govern local per tirar endavant aquest pla d’esquenes als
acords del Ple Municipal d’aquest Ajuntament, solament es pot entendre com una alcaldada o
encara pitjor, com el que sembla és: la obsessió personal i prepotent d’un regidor en voler tirar
endavant un pla per sobre de l’interès general, dels acords del ple municipal i pel que sembla i
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ja vam advertir, en contra també dels mateixos interessos de les parts afectades: veïns i petits
comerços de la zona.
Aquest fet, lluny de poder ser considerat com a normal i coherent amb els acords presos
i legalitat vigent, representa un menyspreu i un dèficit democràtic importat del govern municipal
vers al mateix Ple Municipal i al que aquest democràticament representa, que no és altra que el
conjunt de la comunitat del nostre poble.
En els transcurs de la recent història dels Ajuntament democràtics, el poble de Sant Pere
de Ribes ha estat testimoni de moltes decisions de l’equip de govern a través de la seva junta
de govern local, tants de positives com de negatives i també d’alguns incompliments d’acords
presos en seu de ple municipal. Però mai havíem estat testimonis d’acords que anàvem
directament en contra del Ple Municipal. Tristament l’alcalde Sr. Blanco i el Regidor Sr. Perona
amb l’equip de govern local del que formen part tenen avui l’honor de encapçalar aquest dèficit
democràtic.
Atès que no és voluntat d’aquest ple deixar sense efecte el propis acords, ni que aquests
siguin desconsiderats per part de cap decisió de govern, demanem al ple municipal prengui
l’acord següent:
1.
Reprovar l’acord de la junta de govern local, de sessió ordinària del dia 28 de
maig de 2013, pel qual s’aprova el Pla Pilot de Vianalització de la pl. de la Vila, així com la
reordenació i senyalització de les vies dels casc antic segons proposta presentada pel regidor
Francisco José Perona Jiménez, regidor de Governació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2.
Instar al Govern Municipal al compliment i a la consideració dels acords presos
en el ple municipal dins la seva acció de govern.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
passat 22 d’abril el Ple municipal va aprovar una moció presentada per UM9 en la qual es van
prendre els acords següents:
1. Aturar el pla pilot de vianalització de la placa de la Vila i obrir un període de debat,
comunicació i participació obert amb els veïns i comerços de la zona afectada.
2. Mantenir una informació fluida i clara als grups municipals sobre el tema.
Posteriorment en una reunió convocada pel regidor es va rebre informació sobre les
instàncies rebudes i opinions recollides de les reunions amb els veïns sobre les modificacions
que es proposaven.
Seguidament van veure que el pla es va aprovar en la Junta de Govern Local i que es
van començar les obres i de tot això en són coneixedors a través dels diaris comarcals.
Unitat Municipal 9 davant d’aquesta situació presenta avui una moció de reprovació
perquè pensen que l’acord hauria de tornar al Ple municipal. Ho consideren un dèficit
democràtic important, que encara que estigui tot fet s’hauria de tornar a portar al Ple i votar-se
de nou. Aprovar una moció en el Ple municipal no serveix de gaire si desprès en una Junta de
Govern Local es fa el que es vol.
A dia d’avui no han rebut cap informe tècnic que acompanyi l’obra. Encara es pregunten
si el departament d’Urbanisme no té res a dir sobre els canvis produïts o el departament de
Promoció Econòmica que ha parlat amb els comerços de la zona.
Han arribat a pensar si l’únic problema és el trànsit perquè molts veïns es queixen, però
creuen que hi ha d’altres aspectes a valorar.
Tècnicament vol saber qui avala aquest projecte perquè en la zona de la Plaça del
Centre la cosa no funciona. Pensa que no s’hauria d’haver fet d’aquesta manera i s’hauria
d’haver reforçat tècnicament.
Es presenta la moció doncs el pas que consideraven que havia d’haver-se produït en el
Ple, que és on es va presentar la moció, es torni a produir, i l’única manera és la reprovació del
projecte.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUA dient, que la moció la presenten conjuntament per diferents motius i amb moltes
preguntes.
Explica que se’ls ha comunicat des de l’Alcaldia que hi ha hagut una entrada de
signatures dels veïns.
Avui hi ha gent que els acompanya perquè volen intervenir. Ja els ha advertit que
aquesta no és la seva moció, però ells no han pogut entrar-la.
Pregunta al President en quin moment han d’intervenir els representants dels veïns.
Se li aclareix que desprès de la seva intervenció.
Ahir al migdia se li va fer arribar els informes requerits i en base a ells li sorgeixen
diferents preguntes o dubtes.
Demanaven pressupostos i costos del Pla de Vianalització, i només se’ls han facilitat la
quantitat d’hores utilitzades i se’ls explica que han utilitzat dues senyals. Quan la realitat és que
hi ha hagut més de dues senyals canviades i a més tampoc se’ls diu el cost de les hores de
personal, brigada, pintura, policia, muntatge, et., a més se’ls diu que la justificació, malgrat un
informe aportat de Planejament que diu, que s’assembla al Pla de Mobilitat i de millora o
d’accessibilitat, però que definitivament no s’assembla, ja que el propi informe acaba dient,
“que és lo más parecido a”, i no té res a veure amb el que deia el Pla de Millora.
Al final l’única justificació és la il·lusió d’una persona de l’Equip de Govern que apareix en
els documents que se’ls han enviat. També se’ls diu que el projecte i els temes de mobilitat són
competència de la Junta de Govern i l’Alcaldia, i de ser així això contradiu aquesta moció.
Es pregunten si es procedent que s’aprovi un projecte tenint en compte que el Ple s’ha
posicionat en contra.
Es pregunta si és possible i procedent que es presenti un projecte i s’executi sense
haver-se aprovat la seva execució i costos i sense l’informe de la intervenció.
Se’ls diu que hi havia 514 signatures en contra, i 312 a favor. La Sra. Scuderi planteja
que ara la que s’ha perdut és ella perquè aleshores no entén els càlculs, doncs en el propi
document rebut de respostes del Ple anterior, els números no quadren.
El seu grup ha estat el primer en exigir i demanar la participació ciutadana, considera
que no es pot fer participar a la gent i desprès fer el contrari.
L’Alcalde explica que arrel d’una petició feta pels veïns, es dóna la paraula a un
representant dels veïns del barri de la Costeta el Sr. Xavier Callado Vidal.
Pren la paraula el Sr. Xavier Callado Vidal representant dels veïns del barri de la
Costeta dient, que els veïns de la Costeta es senten afectats pel Pla de Vianalització
recentment executat. Porten diverses setmanes fent mobilitzacions i protestes i estan indignats
degut a que desprès de la reunió amb el Sr. Perona van veure que el Govern no es prestava a
retrocedir en el seu pla i a arribar a un consens amb els afectats.
El barri ha incrementat enormement el trànsit de vehicles, i veuen perillosa la nova
recirculació viària perquè consideren que comportarà forces accidents, alhora que creuen que
han causat un fort perjudici estètic i visual a la plaça de la Vila i la Plaça del Centre.
Des de diferents fronts han percebut una disconformitat total amb aquesta actuació.
Pregunta als presents si s’han preguntat si han fet alguna cosa malament.
En una setmana han recollit 500 signatures contràries al Pla de Vianalització i han
presentat una moció segons l’article 13 de ROM per a poder parlar en el Ple, tot i que per
terminis no s’ha pogut incloure en l’ordre del dia, però com Govern del poble creuen que ho han
de tenir en compte.
És per aquest motiu que demanen:
1- Anul·lar el Pla de Vianalització i tornar a com estava abans i iniciar un consens de
totes les parts, per tal d’arribar a una solució consensuada i pactada.
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2- Que el barri de la Costeta no sigui menys tingut acció rere acció, i que el barri sigui
considerat com a Casc Antic i respectat pel que fa el trànsit circulatori.
3- Demanen que el nou pla sigui ratificat pel Ple de l’Ajuntament doncs seria una
demostració de democràcia i consens polític i sempre pel bé del poble.
Esperen que tinguin en compte les peticions i el consens esmentat dóna les gràcies als
presents.
Pren la paraula l’Alcalde dirigint-se als veïns del barri de la Costeta dient, que havien
quedat en la intervenció d’un portaveu del col·lectiu, repeteix que s’havia quedat en un portaveu
del col·lectiu. Ho sent. Estan a la seva disposició per a parlar-ho quan vulguin, però aclareix
que avui s’havia quedat amb la intervenció d’un representant del col·lectiu i a més sembla ser
que igual possiblement vulguin continuar fent alguna acció i presentar alguna moció per la qual
cosa tindran l’oportunitat de parlar-ne quan es consideri oportú.
Demana respecte a les normes i al que s’havia acordat i pactat amb anterioritat.
Pren la paraula el Sr. Isidre Josep Gallofré veí de la Costeta dient, que fa cosa d’un
mes va trobar que per anar a casa havia d’entrar per un altre costat pel qual que tampoc podia
i al final va entrar en contra direcció. A passat un mes de tot això i arriba a la conclusió que si
s’hagués volgut fer més mal a Ribes no s’hauria aconseguit.
Han fet bé en aconseguir vianalitzar un tros de 20 o 25 metres, però s’ha fet mal a la
plaça de la Font, a la plaça del Centre, a la plaça de l’Ajuntament, al carrer del Pi i a tota una
part del casc antic.
S’ha destrossat la plaça de la Font i la plaça de l’Ajuntament i aquest desviament dóna
més trànsit pel carrer del Pi que anys enrere es va intentar arreglar i que es reduiria el trànsit i
seria més peatonal.
Es transforma en una carretera el carrer Carbonell que no estava previst per això, i a
més aïlla tota una sèrie de carrers que són casc antic.
Demana que es tracti tota aquesta zona com a casc antic i que no es segregui. Només
s’ha aconseguit crear una zona peatonal que els porta a un lloc que no serveix de res i se n’han
destrossat moltíssimes.
Valdria la pena que es peses que això no funciona. Demana que es reflexioni sobre això.
Creu que els que han fet això coneixen i estimen molt poc Ribes. Considera que es poden
pactar altres solucions.
Considera que vianalitzar no suposa tancar una carretera 20 metres perjudicant un
entorn que és important.
Dóna les gràcies als presents.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que respecte la moció presentada per Unitat Municipal 9
i Iniciativa per Catalunya Verds EUiA, s’ha parlat amb els representants dels veïns per veure de
quina manera es pot fer front en aquesta actuació.
Respecte a la moció que es presenta avui, es diu que no hi ha hagut un procés de
participació, però explica que s’han fet diverses reunions el 18 i el 19 de març, el 2, 12 19, i 26
d’abril, i el 22, 23, i 24 de maig, per tant això vol dir, que hi ha hagut una sèrie de trobades amb
veïns, grups polítics, comerciants, i associacions et., i en aquestes reunions s’ha anat exposant
i recollint el parer de totes i cadascuna de les persones que han volgut participar d’aquestes,
tant des del punt de vista d’explicar un projecte municipal com recollint els imputs que els
ciutadans tenen respecte del projecte transformant-lo en un projecte que reculli al màxim
d’opinió. Això és el que ha fet aquest Govern.
Són conscients que qualsevol modificació d’un espai públic comporta una adequació i un
seguiment dels inconvenients i modificacions que hi ha.
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Explica que aquest projecte es va modificar del projecte inicial i es va parlar amb les
associacions de comerciants. Fins i tot se’ls ha agraït al Govern la sensibilitat que va tenir
alhora de modificar el projecte inicial per tal d’encabir alguns suggeriments.
El Govern considera que el carrer Pere Carbonell i Grau és casc antic igual que el carrer
Andreu Malgà i des del punt de vista dels serveis tècnics no haurien de passar més cotxes que
aquells que passaven pel carrer Andreu Malgà.
Aquest és un projecte del que caldrà fer un seguiment dels inconvenients i dels elements
contraproduents que pugui causar. Com equip de Govern han obert el període de consultes i
han escoltat i han intentat buscar una fórmula consensuada del màxim d’actors.
Estan oberts per analitzar fil per randa quin és el resultat i les conseqüències que en
resultin, a buscar solucions o rectificar allò que es consideri adient perquè els inconvenients
siguin inferiors als avantatges que es proposen. És un projecte obert.
No estan d’acord amb la moció que es presenta perquè entenen que els partits polítics
han tingut l’oportunitat de participar i dir la seva en l’elaboració i discussió del projecte.
El que ha volgut ha dit la seva, altre qüestió és que el Govern escoltant les diverses
opinions faci ús de la seva responsabilitat i plantegi un pla pilot que tingui per objectiu intentar
reduir o incrementar el nombre de places o espais públics destinats a la peatonalització i
aconseguir amb això més espais de convivència al voltant de la plaça de la Vila.
Creuen que no s’ajusta a la realitat la moció presentada, que la que es va presentar en el
Ple parlava de participació i això s’ha realitzat. Entenen que l’Equip de Govern va complir
l’esperit de la moció, amb el si de la seva responsabilitat.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
desprès de sis anys de regidor està bé que s’hagi fet servir l’article del ROM que permet parlar
als veïns o a qualsevol col·lectiu que demani signatures per a poder parlar en el Ple. Aquest és
un bon lloc per a portar les queixes de qualsevol col·lectiu i d’alguna manera pensa que millora
la dinàmica democràtica del Ple i de l’Ajuntament com institució.
El seu grup es sumarà a la moció doncs es va presentar una altra moció en aquest Ple
que no es va tenir en compte.
L’Alcalde deia que els partits polítics tenien els llocs on dir si estaven d’acord amb al pla
o no, i considera que la moció va ser una posada sobre la taula evident que no s’estava d’acord
de la manera que s’estava fent. Pensa que hi ha hagut precipitació.
El seu grup des del primer dia a través de preguntes i precs han demanat informes sobre
el pla de vianalització tant tècnics com econòmics. Informes que no van arribar, i els que van
arribar amb molts dubtes i això els fa entendre que va haver-hi precipitació.
Si es parla de resultats, del pla de vianalització, han estat de molt poca vianalització.
Entenen que el pla s’ha de rectificar i s’ha de treballar més. Creuen que es pot arribar a un
acord amb responsabilitat i fer les correccions que facin falta. Els veïns demanen una revisió
general i una vianalització ben feta i amb resultats que satisfacin a la majoria de la població.
Donaran suport a la moció i els consta que el grup municipal d’Esquerra Republicana,
que no està representat també està en aquesta línia.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que su
grupo también se sumará a la moción y quiere aclarar sobre, si los partidos políticos se
deberían haber implicado en presentar proyectos et., su grupo desde la primera reunión con el
Sr. Perona ya dijeron que priorizaban la rehabilitación de la Casa de la Vila sobre cualquier
plan de vianalización porque consideraban que cuando se hubiera de arreglar la Casa de la
Vila, que ha ser ya mismo, todo el tema del plan de vianalización se tendría que interrumpir
para poder arreglar la Casa de la Vila pues habrán de pasar camiones, grúas et., y como se
tendrá que desmontar la cubierta consideran que con este plan se pierde el tiempo.
Creen que no es el momento adecuado para hacerlo. Creen que la prioridad número uno
es la Casa de la Vila y la dos la vianalización.
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Creen que ya se pedía en la otra moción parar el Plan de Vianalización hasta que se
mantuvieran conversaciones con las personas presentes, ya que si el proyecto hubiera
funcionado no estarían aquí, por lo cual comprenden que hay algo que no funciona y de ser así
consideran que se debería volver a matizar los aspectos que hayan quedado colgados y llegar
a un consenso.
Piensa que con la moción no se pide nada más allá que eso.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
estan d’acord amb el que s’ha dit de parlar amb els veïns afectats, però també amb els partits
polítics que són els que porten les mocions al Ple perquè es puguin aprovar.
Agraeix el suport del Sr. Rodríguez, i aclareix que pensa que s’ha de parlar amb els
partits polítics perquè de vegades és la manera de poder arribar i portar al Ple municipal els
problemes que està patint la ciutadania.
En la primera reunió convocada pel Sr. Perona, va ser el seu grup qui va proposar que
havia d’haver-hi una comissió que informés als veïns i comercials, cosa que en aquell moment
no es tenia prevista, i voldria que es reconegui.
Se’ls va explicar quins dies es posarien ratlles i pilones i el seu grup va avisar que es
deixaven un factor important, que eren les persones afectades. Va ser a partir d’aquell dia que
es van començar a establir reunions, arran de les observacions fetes pel seu grup.
Planteja al Govern que si consideren que s’ha fet correctament la feina creu que no els
costaria acceptar l’aprovació i contemplar les modificacions que els veïns proposen, doncs a
dia d’avui el projecte encara és pilot. Creu que no costaria res, si consideren que la feina està
ben feta, acceptar la reprovació, contemplar les modificacions que es presenten i tornar-ho a
presentar al Ple que és l’òrgan que ho va aprovar.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA insistint que el procés porta un any i els documents així ho exposen. Repeteix el que s’ha
dit abans, que no quadra, perquè quan es parla de participació no parlen d’escoltar la gent i
passar de tot, sinó que hi hagi aportacions.
Se’ls ha enviat un document que els diu que quan es va engegar el procés de
participació van entrar 26 instàncies amb moltes signatures i d’aquestes només n’hi ha tres que
estan a favor d’aquest pla i la resta són totes en contra.
Explica que els grups municipals s’han assegut 2 o 3 vegades i s’han plantejat diverses
alternatives, entre elles, el no fer-ho perquè no és prioritat, i perquè no estava pressupostat, ni
entrava en les necessitats del sector.
Entenen que de la mateixa manera que es va dir en el Ple que s’aturés, també es va dir
en les Juntes de Govern o en les reunions tingudes.
Pensa que la participació ha de ser de tothom alhora. Ella mateixa va assistir en
aquestes reunions en les quals tothom que va parlar va ser per dir els motius del per què això
ara no tocava. És el que va dir la gent.
No només és un tema que molesti al trànsit, sinó que és perillós. Pensen que la moció
d’avui s’aprovarà i a partir d’aquí s’engegarà de nou un projecte amb les prioritats clares, però
demana que desprès no es faci el contrari.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que està d’acord amb el plantejat per la Sra. Anna Gabaldà que la dinàmica ha d’anar
canviant i explica, que això és el que s’ha fet des de l’Equip de Govern.
Han escoltat suggerències, comentaris i propostes i creu que el projecte des dels seus
inicis fins ara ha anat variant pels imputs i comentaris que s’han rebut de diferents persones
que van plantejar que hi havia coses mal plantejades i que si es canviaven segurament seria
millor.
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Creu que s’ha fet un procés d’acostament, tot i que encara hi ha problemes que s’han de
resoldre.
Considera que s’ha de continuar amb aquesta actitud per veure com es pot ajustar més
el projecte perquè es minimitzin al màxim les molèsties que es puguin derivar del mateix.
Explica que s’ha fet en diferents àmbits del projecte.
L’altre dia es va trobar amb un veí que estava content amb l’ampliació soferta per la
vorera perquè hi havia més seguretat. També es va parlar i s’ha fet un treball amb l’associació
de comerciants i hi ha comerciants que han plantejat que els canvis s’han acostat a les
demandes dels comerços de la zona. Pensa que s’ha anat caminant en aquest sentit i encara
s’ha de caminar més aquest és el procés que s’està fent, i creu que dir que no és així és faltar a
la veritat i realitat.
Demana que no se’ls digui que no s’han mogut en absolut des de l’inici, doncs no és cert
perquè hi han hagut moviments d’acostament. Ara s’ha de fer un altre pas per contrarestar el
malestar general i ser conscients del que passa i veure com es fa i soluciona.
Amb això planteja que hi ha temes que no es poden deixar de veure perquè formen part
del treball fet. Pensa que encara es poden fer coses per millorar-ho.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
perquè vegi que no es menteix, explica que si el Govern s’ha mogut és perquè els partits
polítics van pressionar en el seu moment. Això no vol dir, que no ho hagin fet, però explica que
no per la pròpia voluntat del Govern, sinó perquè van rebre la pressió dels partits polítics i de la
ciutadania.
Per això demana que s’acabi el procés i es tingui en compte les queixes que es
plantegen a dia d’avui per millorar la situació.
Es tracta de poder resoldre el que no és correcte i demana que s’acabi el procés en pau.
Respon la Sra. Abigail Garrido dient, que estan totalment d’acord.
Creu que les coses no són negres o blanques hi ha colors entremig.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que el seu grup no pot aprovar una moció que diu i
reprova l’acció de la Junta de Govern. Altre qüestió és el tancar-se i dir que no se’n parlarà, tot
al contrari parlaran amb tothom analitzant el que passa i poder veure que es pot arreglar i on no
funciona, buscant solucions a les problemàtiques que vagin sorgint.
De cara als veïns es continuaran bellugant a mesura que es vagi veient on s’han
equivocat.
De cara a la moció no se’ls pot demanar que s’aprovi una moció que reprova l’acció del
Govern.
Respon la Sra. Gabaldà explicant que quan presenten la moció ho fan perquè entenen
que ha de ser el Ple qui ha d’aprovar el projecte i no la Junta de Govern.
Aprovar la reprovació els situa en, que l’Ajuntament és qui porta el projecte al Ple, cada
força política tindrà el seu posicionament i s’acabarà aprovant o no, en funció de l’escolta que
es tingui de la ciutadania.
Ningú sap com es posicionarà cada partit polític, però consideren que això posiciona
tothom en la mateixa situació.
Que es reprovi el projecte, que es faci el treball previ d’escoltar les dificultats que
existeixen i a partir d’aquí quan es tingui dissenyat i es consideri que és el moment de portar-ho
al Ple, que es porti i es voti.
Això és el que demanen perquè consideren que aprovar-ho en la Junta de Govern Local
democràticament no és correcte perquè prèviament el Ple municipal havia aprovat una moció
on li demanaven que paralitzés el pla i escoltés a la ciutadania.
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Legalment és correcte, però èticament no ho és, per tant que això resituï a tothom de
nou, que es porti al Ple i que es voti.
L’Alcalde els planteja que es resituï a tothom de nou, que es porti al Ple i a la Junta de
Govern, que entrin vostès al Govern i que participin del Govern.
Sap que a Unitat Municipal 9 li agrada fer les propostes que els interessen, però els
proposen que entrin al Govern tots els grups i que tothom es corresponsabilitzi de les decisions
presses.
És un tema de responsabilitat per això els fan l’oferta d’un Govern d’unitat perquè
participin de la governabilitat i assumeixin les responsabilitats que això comporta.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que en els informes que els han enviat es justifica que la reordenació és
competència de l’alcaldia, però també saben que la voluntat política de portar aquest debat al
Ple també és voluntat de l’alcaldia. Saben que això és possible.
Aquest Ple ha viscut moltes vegades que competències que pertanyen a l’alcaldia es
traslladen al Ple en el si de millorar el debat, incrementar el posicionament, la unanimitat i la
força. Quan convé que aquest poble i grups municipals s’uneixin per esforços que són d’interès
de tot el municipi bé que es fa o es busca.
Només estan dient, que en un tema d’interès pels veïns de Ribes, quan interessa pel
conjunt del municipi es fa.
Afirma que és possible que una competència de l’alcaldia es delegui, com exemple: en el
Pla Local de Serveis Socials, que es va fer i es va considerar que era important traslladar-ho al
Ple perquè fos un posicionament ferm i fort de tots els grups municipals.
Era una competència de la Junta que va acabar resolent-se al Ple municipal.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que difícilment aquest Govern aprovarà una moció que
reprova una acció del Govern, només per sentit comú.
Reitera la voluntat del Govern de parlar amb tothom i analitzar i buscar fórmules que
minimitzin i resolguin els impactes de les solucions que es plantegen per millorar la condició de
vida de tots els ciutadans de Sant Pere de Ribes.
Dóna per fet que no serà al gust de tothom és una realitat que s’ha d’assumir per tothom,
però el Partit Socialista de Catalunya no pot donar recolzament a la moció.
La Sra. Bàrbara Scuderi pregunta si s’està dient que no s’aprovarà la moció amb el
suport del Partit Socialista, i que en cas d’aprovar-se tampoc es durà a terme.
Respon l’Alcalde que el Partit Socialista no donarà suport a la moció.
Considera que tothom s’ha expressat i ha dit el que pensava i es passa la moció a
votació.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de tretze vots a favor, de Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, el Partit
Popular i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i set vots en
contra, del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal.

10. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Aquest punt resta retirat de l’ordre del dia.
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11. Moció en defensa de l’esport amateur català
Les mocions del punt 11 i 12 es passen a debat i votació conjuntament.
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat
a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport
professional sinó que s'estenen a l'esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat,
volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta dones, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per
a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran
part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de
voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el
compromís que no pas per l’obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes
persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
Iiquidació i d'infraccions per uns imports que per la majoria d'aquestes entitats esportives són
del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i
en els nostres joves.
Per això, el ple de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, demana als Grups Parlamentaris
de la Cambra Catalana que:
1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les
entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació amplia
de la legislació vigent en matèria de seguretat social
3. Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d'establir
per aquest col·lectiu un regim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat,
i que porti a una reducció del percentatge de cotització en l’esport amateur.
Aquesta moció es porta a debat i votarà conjuntament amb el punt 12.

12. Moció del Grup Municipal Socialista de suport als clubs i entitats esportives
catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball
Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions
i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i
inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions, que en
certs casos, han estat molt elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei.
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament
amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una
circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a què s'ha arribat
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització
voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.

58

Ple ordinari
23 de juliol de 2013

Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i
suposa l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions
inspectores practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport
institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosíssima, per part de la Inspecció de treball
de la Generalitat de Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica totalitat
de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.
En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles,
sense suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals,
de prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a
empreses mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de
lucre.
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat
com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a
la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa
en matèria de seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa
nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar
endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.
El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les
entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la
supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica
esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió
social.
Per tot això, des dels Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres entitats
esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat l’adopció
de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan immerses.
Acords:
1.
Exigir a la Conselleria d’Empresa i Treball la suspensió temporal de les
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les
relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter
retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció.
2.
Exigir a la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de treball amb
la representació de la Secretaria de l’Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC
(Unió de Consells Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de
Catalunya), per cercar formules per regular el voluntariat esportiu.
3.
Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una
modificació de la legislació, que afecta a tot l’Estat , en matèria de cotització i liquidació dels
drets de la seguretat social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu.
4.
Donar trasllat al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC) , a la UCEC
i UFEC dels acords.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala la Sra. Abigail Garrido Tinta,
portaveu del Partit Socialista de Catalunya.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup ha presentat una moció semblant a una altra presentada pel Partit Socialista.
Els acords demanen en els grups parlamentaris de la Cambra catalana. En l’altra moció
es fa una sol·licitud més àmplia, però en el fons entén que són els mateixos acords.
L’Alcalde planteja tractar les dues mocions alhora.

59

Ple ordinari
23 de juliol de 2013

Segueix el Sr. Lluis Giralt dient, que la moció sorgeix per les demandes que fan els
grups esportius amateurs a nivell de Catalunya. Aquests grups esportius en el municipi de Sant
Pere de Ribes tenen força importància tant esportivament com socialment.
Se’ls està exigint i se’ls estan fent inspeccions que plantegen situacions poc assumibles
per un sector basat en el voluntariat.
Es demana ampliar la moratòria o fer una lectura més àmplia de la legislació vigent, en
matèria de seguretat social.
La moció del Partit Socialista recull un canvi i adaptació de la normativa per fer possible i
viable a les entitats esportives amateurs aquesta situació, per tot això demanen el suport a les
mocions presentades.
Pren la paraula el Sr. Manuel Colorado Gómez regidor d’Esport dient, que volen donar
suport a les entitats i clubs esportius catalans davant de l’acció de la Inspecció de Treball.
La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del
nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa en matèria de seguretat social
serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a
moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de
l'esport en el nostre país.
Per això demanen
1. Exigir a la Conselleria d’Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions
inspectores a les entitats esportives.
2. Exigir a la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de treball amb la
representació de la Secretaria de l’Esport.
3. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una
modificació de la legislació.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que su
grupo votaran en contra de la moción, pero quiere hacer un inciso sobre algo que consideran
importante.
Tienen un comunicado del partido que dice textualmente
A raíz de la problemática que se ha generado con las inspecciones indiscriminadas de la
Seguridad Social a los clubes españoles, especialmente en Cataluña, el Gobierno español se
ha comprometido a establecer un régimen especial en la Seguridad Social para los
colaboradores de los clubes y entidades deportivas amateur y de base sin ánimo de lucro.
El Ejecutivo se ha manifestado así en el Congreso de los Diputados en respuesta a una
pregunta formulada por el grupo parlamentario de CiU.
El Ejecutivo valora aplicar la exención de la cuota de la Seguridad Social para estas
entidades siempre y cuando los colaboradores no perciban rentas superiores al salario mínimo
interprofesional (SMI), situado en los 645,30 euros al mes.
El acuerdo podría plasmarse en el Proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor,
actualmente en el Parlamento.
La Unión de Federaciones Catalanas (UFEC) aseguró hace unos días en un comunicado
que "más de la mitad" de los 8.000 clubes que forman el entramado deportivo catalán están "en
grave peligro" de desaparición por la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los
voluntarios deportivos.
Felicitamos a Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, por esta iniciativa
que parte de su departamento, sobre todo por la prontitud con la que se produce.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
si això es materialitza ja ho analitzaran, però moltes de les coses que ha promès el Govern
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Espanyol desprès no s’han complert, per tant creuen que està bé que s’aprovi la moció per
posicionar-se.
Des del seu grup municipal donaran suport a la moció presentada perquè creuen que la
situació injusta que viuen les associacions i clubs esportius ha de trobar una solució que no
passi per la desaparició d’una bona part d’aquest teixit associatiu.
Per sort Sant Pere de Ribes esportivament és molt viu, però aquesta vitalitat es
fonamenta bàsicament en la implicació voluntària, vocacional i entregada de centenars de
col·laboradors i col·laboradores, que fan de monitors de coordinadors i d’entrenadors de grups i
equips.
És evident que no només fan tasca de promoció i foment de l’esport, sinó que la seva
aportació traspassa aquestes fronteres i no hi ha dubta, que és un dels puntals en el qual es
basa la cohesió social en la població. Per aquest motiu el sector està molt alarmat perquè
creuen que això s’ha convertit en un cacera de bruixes degut a aquestes inspeccions
anunciades, que si es materialitzen i es porta a terme el que s’ha anunciat i amb l’amenaça que
pesa sobre els clubs, serà una catàstrofe que pot destruir aquesta tasca que molts clubs han
portat ha terme fins el dia d’avui.
L’exigència amb la qual s’ha actuat, que no veuen en altres àmbits com: el capital que
evadeix impostos, ni en la corrupció que esquitxa èlits polítiques del país, només tindrà com a
conseqüència la desaparició de centenars de clubs i associacions que es veuran incapaços
d’afrontar econòmicament el que plantegen aquestes inspeccions.
Estan convençuts que el frau cal combatre’l amb sensatesa i amb respecte i convicció,
però és que hi ha un error de base com el no distingir correctament entre la professionalització i
el que és treball voluntari vocacional. L’esport amateur i el voluntariat esportiu no poden
desaparèixer per la política de la por. Tenen la sensació que es maquillen estadístiques, sense
transformar la realitat, i s’augmenten les recaptacions.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el seu grup donarà suport a la moció perquè consideren que una cosa és
combatre el frau i l’altre és aquesta extorsió i perversió damunt d’aquest sistema on es confon
el frau amb el voluntariat. En canvi a ningú li ha sobtat que els esportistes d’èlit enlloc d’estar a
la seguretat social són quatre empreses les que acaben gestionant el capital d’una sola
persona amb un contracte que no se sap qui el té.
Entenen que els mitjans i les lleis en aquest aspecte s’han de posar a combatre aquest
tipus d’activitat, que no pas el treball de base del voluntariat, d’esportistes, entrenadors, o dels
que administren les associacions de pares i mares.
L’esport és important i esperen que al final l’executiu acabi trobant una solució, però
pensa que al final es trobaran com va passar amb l’increment de l’IVA cultural, que anem a
comprar pastanagues i ens regalen una entrada al teatre.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor, del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa, i tres vots en contra, del Partit Popular.

13. Moció del PSC davant l’Arsal
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Abigail Garrido Tinta,
Portaveu del Partit Socialista de Catalunya.
El passat dia 15 de febrer de 2013 el Govern de l’Estat va donar llum verda a l’informe
sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL)
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que ha de modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL).
De l’anàlisi d’aquest text volem afirmar:
- Aquest avantprojecte suposa una laminació del principi d’autonomia local que la Carta
Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots
els ens locals de base territorial.
- Desconeix la realitat del món local en general i del català, en particular. L’ARSAL
envaeix les competències de la Generalitat sobre l’organització territorial i el Règim Local
previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160).
- Treu competències i capacitats de gestió als Ajuntaments. Afecta directament el
sistema democràtic, on els elegits tenen capacitats i, per tant, responsabilitats davant dels seus
ciutadans. Per què la gent ha de seguir votant a regidors que no tindran responsabilitats?.
- El fil conductor que recorre tot el text del PP és la desconfiança cap el món local, de
manera que el Govern central controli el seu funcionament. I ho fa sense haver buscat el
consens amb les federacions municipalistes, ni l’espanyola ni les autonòmiques. Tampoc amb
les diferents forces polítics, ni els sindicats.
- Per dur a terme aquesta reforma el Govern espanyol es fonamenta en l’aplicació de la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària. Cal recordar que la contribució al dèficit públic i a
l’endeutament públic dels ens locals va ser del 0’3% del PIB al 2012 i del 0% pel període 20132015. Les administracions locals no són ni molt menys les que tenen un pes més rellevant en el
dèficit públic i suposen només el 14% de la despesa pública global i els hi és imputable el 4’1%
del deute públic. Si l’objectiu de la reforma és reduir els costos caldria començar per la pròpia
administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública
global i el 65’9% del deute públic. mentre que les Comunitats Autònomes tenen el 33 %
(bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis socials que són els pilars de
l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. Les dades reflecteixen que l’únic
fonament de la llei és inexistent i que la reforma de l’Administració Local no és la solució al
problema estructural del sector, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la
principal responsable del deute i no ha afrontat cap reforma real de la seva estructura.
- Es tracta d’una reforma regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no
garanteix el bon funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat que donin
resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
- Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics concentrant-los en
mans de les Diputacions que en aquests moments no tenen els recursos i l’estructura per
atendre les necessitats, obeint només a criteris econòmics i sense tenir en compte criteris
socials ni de qualitat de vida. Canvia, en definitiva, la concepció del Govern local per reduir-ho
a una instància merament administrativa.
- La reforma no serà eficient. Si només hi ha trasllat de competències no hi ha estalvi i si
hi ha estalvi és perquè hi ha supressió de serveis. La proximitat significa eficiència i difícilment
una corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la
sensibilitat d’un Ajuntament, tot i recordar que les Diputacions són administracions locals
formades per electes locals.
- A més, tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població
la fixació d’uns costos estàndards per als serveis que presten les administracions locals amb
l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de
tractament desigual.
- Els ens locals són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en matèries
socials, en educació i en salut. En plena crisi de l’estat del benestar, creiem que una de les
línies d’actuació per aconseguir superar-la és treballar des de la proximitat, com es fa a Europa
amb el reconeixement del principi de subsidiarietat. Tal com va passar als vuitanta, la
musculació democràtica de la societat ha de venir de la feina que es faci a partir de les
polítiques locals. Els alcaldes ho fan cada dia de manera natural i habitual. I saben què passa a
la societat. El contacte amb la gent és imprescindible.
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- Els i les socialistes defensem el municipalisme com element essencial per plantejar la
regeneració democràtica del país, i per garantir això és necessària una nova estructura de
l’administració local que simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i
estableixi quines són les competències municipals i en garanteixi el seu correcte finançament.
- Qualsevol reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei de les
hisendes locals que resolgui d’una vegada la injustícia econòmica dels darrers trenta anys.
Per tot això, des del PSC manifestem:
1.
El nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el Govern del
PP ja que representa un atac sense precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la
privatització dels serveis públics. Instem al Govern de l’Estat a que retiri l’actual esborrany
d’avantprojecte i que escolti les reivindicacions històriques de les entitats municipalistes.
2.
Els Ajuntaments han de decidir lliurement si cedeixen competències
obligatòries a un altre ens. Han de poder donar els serveis que presten amb un finançament
just i suficient que garanteixi la qualitat de prestació dels mateixos. Reivindiquem el paper dels
Ajuntaments com a govern i administració més propera als ciutadans i ciutadanes i prestadora
de serveis públics de proximitat i de qualitat.
3.
Apostem per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui
l’administració, amb competències compartides, permeti l’estalvi i garanteixi una prestació
eficient dels serveis, establint quines són les competències municipals i garantint el seu
correcte funcionament i finançament. Hem de treballar per tenir mecanismes de cooperació
efectiva entre administracions que garanteixi la millor prestació dels serveis públics, que
incideixen en el dia a dia de la ciutadania d’aquest país.
4.
El paper de les Diputacions ha de seguir el Model Xarxa, desplegat
històricament per la Diputació de Barcelona. Les Diputacions han de cooperar, assistir i donar
suport als Ajuntaments i en cap cas treure’ls competències.
5.
Defensem que es respecti en tota la seva integritat la Carta Municipal de
Barcelona, en els termes en que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 1998 i pel
Congrés dels Diputats al 2006. Una llei aprovada després d’una llarga lluita per aconseguir que
Barcelona tingués la legislació adequada a la seva especifitat per a continuar desenvolupant la
seva pròpia autoorganització i el model Barcelona, que ha estat un exemple en la qualitat dels
serveis públics i atenció a la ciutadania.
6.
Els Ajuntaments són Governs Locals, formen part de l’arquitectura institucional
del país, exigim respecte institucional. Qualsevol reforma de l’Administració Local s’ha de fer
amb consens i sense estigmatitzacions.
7.
Reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi l’autonomia
local dels municipis catalans, les seves competències exclusives en règim local i la prestació
dels serveis públics bàsics pels ciutadans de Catalunya. Així mateix, que tramiti de manera
urgent la nova Llei de Governs locals i Hisendes locals catalanes que blindin els municipis
catalans contra aquest atac de la nostra autonomia que planteja l’avantprojecte del govern del
PP, i en garanteixi el seu finançament, a més d’assumir el compromís de liquidar el deute
pendent amb els Ajuntaments.
8.
A partir de la fortalesa del món local hem de construir el futur, i proposem la
creació d’un ampli bloc social i polític per defensar el municipalisme i la proximitat com a valor
bàsic per afrontar problemes reals dels ciutadans.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient que la part dispositiva de la moció ja és prou àmplia i dóna el ventall de detalls.
Explica el per què presenten aquesta moció, i explica que s’ha de fer una defensa del
món local i del que són els ajuntaments, que tenen tota una tradició democràtica des dels inicis
de la democràcia fins ara en la construcció de projectes de proximitat per la ciutadania i dels
serveis reals que necessiten els ciutadans, i justament aquesta llei atempta contra tot això.
Considera greu que tot això es revesteixi d’un embolcall que culpabilitza als ajuntaments com si
fossin els culpables del dèficit públic. I això no és així.
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Els ajuntaments no són els culpables del dèficit en les institucions o de l’Administració
Pública, només representen un petit percentatge del que és realment el problema en el deute
públic, per tant, ni volen sentir-se eludits per aquesta situació, ni volen acceptar les condicions
que s’estan plantejant sobre tornar enrere i recentralitzar i deixar als ajuntaments sense els
recursos democràtics de representació pròpia.
Pregunta qui pot pensar que hi haurà regidors que hagin estat escollits democràticament,
però que no comptin per res. Doncs és això el que proposa aquesta llei.
Per altre banda la moció també es refereix de manera clara, al dèficit històric que
pateixen els ajuntaments.
Ara es parla molt de les hisendes i, és en aquest sentit que creu, que és el que
necessiten els ajuntaments, la reforma de les hisendes i que es tinguin en compte les
necessitats que tenen aquests, com a servei real a la ciutadania i a les persones que viuen més
properes en aquesta administració.
Aquesta és la motivació que els ha portar ha presentar aquesta moció al Ple i a la
consideració de la resta de grups polítics pel seu suport.
Pren la paraula la Sra. Laura Marcos Navarro regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup donarà suport a la moció, ja que, es troben davant d’una proposta que nega als
municipis l’autonomia política, democràtica i la suficiència financera. Dos pilars bàsics als que
no es pot renunciar per un municipalisme de qualitat i democràtic.
Sota una pretesa voluntat d’eliminar duplicitats de funcions de les administracions,
d’amagat el que volen realment és privatitzar i recentralitzar els serveis.
Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix la realitat
del seu poble. El regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva
comunitat i que són elegits pels seus conciutadans per la seva proximitat, són la garantia d’un
bon funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació d‘aquestes persones els
seus pobles no tindrien garantit l’equilibri territorial de país ni cohesió social.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor de la moció encara que les mocions tan generalistes i àmplies són més voluntat
de debat que d’una votació.
Votaran a favor sobretot per un tema de falta de respecte a les competències.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
l’Arsal es el anteproyecto de ley de racionalización i sostenibilidad de l’Administración Local.
El proyecto teóricamente se aprobará probablemente el viernes en el Consejo de
Ministros. Desde el primer documento que salió a la luz se han estudiado infinidad de
enmiendas de todos los grupos políticos, incluido el suyo, por lo cual a día de hoy todavía no se
conoce el documento definitivo. Hecho este que supone que hasta que no se conozca dicho
documento su grupo no acompañará ninguna moción al respecto.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que donaran suport a la moció.
Tenen el dubte respecte el tercer paràgraf perquè entenen que en el tercer punt hi ha
una part que contradiu el segon perquè el document clama a l’autonomia i desprès acaba
apostant per una nova estructura que estableixi un marc aparentment molt rígid segons el
redactat. Això no exclou que li donin suport a la moció doncs entenen que el missatge ha de
ser la defensa del municipalisme entès com col·laboració, coordinació i serveis de proximitat.
Quan es parla de simplificar administració no ha de ser de baix a dalt, sinó al revés de
dalt a baix. Això no queda clar en els punts. Creu que hi ha una contradicció. Quan diu
“apostem per una nova estructura de l’Administració Local que simplifiqui......” , això sota el seu
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parer es contradiu amb el segon punt que diu, “que els ajuntaments han de decidir
lliurement....”
Donaran el suport igualment. Volen l’autonomia dels ajuntaments i el màxim de serveis
prop de les persones.
Respon la Sra. Garrido dient, que sobre el que ha comentat la Sra. Scuderi, ella no veu
la contradicció perquè la moció diu “els ajuntaments hem de decidir lliurament”, i diu desprès,
“Apostem per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració”, i som
nosaltres mateixos qui diem lliurament com volem ser i que volem fer.
Respon la Sra. Scuderi que Iniciativa no aposta.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor, del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa, i tres vots en contra, del Partit Popular.

14. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Bàrbara Scuderi
Pregunta: sobre el projecte de Can Puig demana saber quan estarà publicat el
projecte per poder fer al·legacions.
Observacions:
Resposta:
En relació a la pregunta formulada, tot i que ja han estat presentades les
al·legacions al projecte, passem a informar-li que el projecte de rehabilitació de Can
Puig es va publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona, el 14 de juny de
2013, estant en informació pública fins el 23 de juliol inclòs.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: sobre una pregunta del mes de febrero y del mes pasado que no se les
ha contestado, sobre la limpieza de los imbornales del municipio. Expone que no se
le contesta la pregunta concreta. Ellos solicitaban concretamente saber si habían
concluido las labores de limpieza y que se priorizara la limpieza de las zonas
peatonales y si no habían concluido las labores de limpieza que se les concretara
que zonas habían sido limpiadas.
Observacions: el Sr. Asín explica que la pregunta no era aquesta, sinó que
demanaven concretament la priorització en la neteja d’embornals de les zones
peatonals i si no s’havia finalitzat volien saber quines zones havien estat netejades
i no se’ls contesta la pregunta concreta. Respon l’Alcalde dient que cada any es fan
el 100% dels embornals. El Sr. Asín planteja que la pregunta no era aquesta. La
pregunta concreta és que es prioritzés, si no s’havia finalitzat, la neteja de les
zones peatonals, i si havia estat finalitzada la neteja, volien saber quines zones
havien estat netejades.
Resposta:
Aquest servei de neteja d’embornals es realitza durant tot l’any. La planificació
prevista actualment (des de la darrera revisió feta a finals de juny) és la següent:
- zona centre de les Roquetes (Pl. Llobregat, C/Miquel Angel): 1a quinzena de
juliol/13.
- zona Almogàvers-Sant Jordi: 2a quinzena d’octubre/13.
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- zona centre de Ribes (Pl. Marcer, C/ Nou): 2a quinzena de setembre/13.
No obstant això, la planificació pot veure’s modificada segons les reclamacions
rebudes pels usuaris i les urgències puntuals.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: demana que es desbrossi, per un tema de mosquits, la riera davant del
Mercadona. A més sembla que hi ha una tipologia de plantes que desprenen mala
olor i sembla que atrauen els mosquits. Demana si es podria canviar aquest tipus
de vegetació per un altra.
Observacions:
Resposta:
En relació a la seva pregunta, passem a informar-li que s'ha realitzat inspecció
municipal a l'emplaçament esmentat. Tenint present que, aquell solar, està dins del
sector de planejament del Mercat - Parc Central (SUPP-9) i, per tant, el
manteniment d'aquella zona correspon a la Junta de compensació, ens hem posat
en contacte amb ells i s'ha consensuat que, a part de les diferents tasques de
manteniment que han de realitzar a la resta del sector, en aquell indret en concret,
s'eliminaran els exemplars de vegetació morta, traient totes les herbes i fent així
una neteja general de la zona.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: respecte a la pregunta feta en el Ple passat sobre la Plaça Marcer de si
es pensa fer alguna actuació davant l’estat lamentable dels parterres. Se li respon
que es neteja cada setmana. Pensa que no hi ha cap acció pensada de tal de
millora dels parterres.
Observacions:
Resposta:
L’estat de degradació és degut principalment al mals ús que se’n fa d’aquests
espais (plantes trepitjades, trencades, malmeses i desaparegudes...) i la seva
millora es realitzarà durant la tardor perquè és l’època de l’any més adequada per
portar a terme aquest tipus d’intervencions.
Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: sobre una pregunta feta per la Sra. Laura Marcos en el tema de les
antenes de telefonia. La resposta lliurada ha estat “per part de les persones
responsables del projecte executiu s’informa que s’ha valorat tot el procés portat
fins ara i en breu proposaran una reunió amb les persones més significatives de la
ciutadania”. Demana concreció, doncs creu que dir les persones més significatives
de la ciutadania és no dir res. Pensa que el problema és això i pregunta si els
partits polítics estan dins d’aquesta resposta. També planteja que hores d’ara no
s’ha fet cap de les reunions proposades.
Observacions:
Resposta:
En relació amb la pregunta formulada, passem a informar-li que, consultat
l'assumpte amb l'equip facilitador del procés de consens, ens han informat que
consideren persones més significatives de la ciutadania a aquelles que han assistit a
les diferents reunions realitzades, que han aportat més coses al diàleg i que, en
conseqüència, poden traslladar el contingut de la reunió a una majoria més àmplia.
I, és per això que, de conformitat amb aquest darrer aspecte, tenint present que
els representants dels grups polítics han assistit a les reunions i han participat
activament, els mateixos estan considerats com a persones més significatives.
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Per últim, en relació a la data per fer aquella reunió, si bé és cert que ja s'hauria
d'haver realitzat, l'equip facilitador comenta que per problemes personals s'ha anat
demorant i que ara, tenint present la temporada estival, fet que complica
l'organització de les diferents agendes, han preferit organitzar-la durant el mes de
setembre.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: diu que respecte les preguntes de maig, sobre el talús del revolt de Can
Cuadras, demana se li lliuri la informació tècnica sobre l’actuació que s’està duent a
terme.
Observacions: s’adjunta document (annex_1).
Resposta:
En relació a la petició formulada, s'adjunta l'informe elaborat per la enginyera
tècnica d'obres públiques, en relació a les obres d'emergència realitzades per
l'estabilització del talús.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: l’ampliació del pont que va camí dels Camils, sembla que hi ha un
informe de la Diputació que planteja diferents maneres de fer-ho, però se li ha
contestat que està pendent de la reforma del sector, que és qui ha desenvolupar
aquest pla. Pregunta si l’Ajuntament contempla desenvolupar-lo. Demana que
s’agiliti perquè el carril bici s’ha quedat a interromput per l’actuació del pont.
Observacions:
Resposta:
En relació a la seva pregunta, passem a informar-li que el desenvolupament del
sector, on s'ha de contemplar aquesta actuació, és d'iniciativa privada, o sigui, són
els propietaris del sector els que han d'impulsar i iniciar la gestió urbanística, sense
que l'Ajuntament pugui desenvolupar-ho anticipadament, atès que no hi ha cap
procediment reparcel·latori. Per tal que això últim es pugui materialitzar caldria,
d'ofici, instar un procediment per procedir a canviar el sistema d'actuació
urbanística d'aquell sector.
Àrea destinatària: Secretaria i Serveis Jurídics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: darrerament hem estat coneixedors de l’exigència que se'ls hi fa a les
entitats organitzadores d'actes a l’espai públic de disposar d'una pòlissa de
responsabilitat civil. Ens agradaria ser coneixedors de la pòlissa de responsabilitat
civil que té l'Ajuntament per cobertura d’actes en espais públic.
Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
Actualment l’Ajuntament te contractada pòlissa de responsabilitat civil general amb
la companyia Mapfre Empresas. En relació al tema de la cobertura dels actes a la
via pública és concreta en els termes següents:
“Donarà cobertura a la responsabilitat civil directa sempre i quan l’organitzador
sigui l’Ajuntament. En el cas de cessió de la organització a una entitat, casal,
comissió, etc. Mapfre donarà garantia quan l’Ajuntament subvencioni la totalitat de
l’acte i estigui dins del pressupost anual.
Si l’organitzador és un tercer (entitat, casal o comissió) i l’Ajuntament no
subvenciona la totalitat , aquest podrà optar per contractar una pòlissa individual
amb un capital mínim de 300.000 €. La prima per la cobertura d’un dia puja
aproximadament 150 €.
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Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: té l’Equip de Govern pensada alguna actuació per fer front a
l’adecentament i millora de les façanes que envolten la placa de la Vila, algunes
d'elles catalogades?
Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
El deure de conservació, consolidació, reparació i millora de les façanes dels edificis
correspon als seus propietaris. Amb la voluntat de facilitar i promoure aquestes
actuacions l'Ajuntament aplica una bonificació del 95% de la taxa i de l'impost en el
moment de sol·licitar la llicència.
Fora de la conservació i millora ordinàries, en aquells casos en els que es detecta
algun risc cert per la seguretat dels bens o les persones o alguna mancança greu en
les condicions objectives d'habitabilitat l'Ajuntament pot ordenar d'ofici l'execució
de les obres necessàries als propietaris, exigint que es duguin a terme en un
termini determinat i adoptant mesures coercitives.
Actualment en aquesta plaça no s'ha detectat cap situació de risc o deteriorament
greu ni ens consta cap denuncia al respecte.
No obstant, és voluntat del Govern habilitar, si el pressupost ho possibilita, una
partida d’ajuts per a la rehabilitació, tal i com ho va fer el pressupost de l’any 2011.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Bàrbara Scuderi
Pregunta: demana se li trameti tota la informació sobre el Pla de vianalització,
costos d’execució, el calendari previst i els punts més preocupants com el carrer de
la Riera, el carrer Major i el carrer del Pi.
Observacions:
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_2”.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: sobre el Pla de vianalització es van demanar els informes tècnics i
econòmics i no se’ls ha lliurat. Demana que se’ls expliqui la situació i el per què ja
s’està executant el Pla. També demanen que se’ls lliurin les valoracions dels tècnics
de la casa de tots els àmbits implicats, perquè no entenen la forma d’actuar i
d’interpretar.
Observacions:
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_2”.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: havent aprovat el ple municipal aturar la vianalització de la Placa de la Vila i
llegint la informació donada pel Diari de Vilanova, i la contesta donada a una pregunta feta
per part del senyor Bernadàs en el passat Ple municipal, ens agradaria saber quines són les
voluntats de l’Equip de Govern al respecta i sí tenen o no intenció de respectar l’acord del
Ple.

Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_2”.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
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Pregunta: diu que el Ple passat van demanar les al·legacions i les respostes per
escrit sobre el pla de vianalització de la Placa de la Vila. Reitera la petició i el motiu
de demanar-les totes era per sentir cap a on s’havien orientat els suggeriments i
les queixes dels veïns i comerciants de la zona.
Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_2”.
Àrea destinatària: Secretaria i Serveis Jurídics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: respecte la pòlissa de la RC que obliga a les entitats a fer una pòlissa
individual per actes al carrer i exclou a l’Ajuntament d’aquells actes que no
organitza al 100%. Veu que en la JGL del 28/05 s’ha adjudicat la contractació
d’aquesta pòlissa de RC. Demana se’ls faci arribar el document.
Observacions:
Resposta:
Actualment l’Ajuntament te contractada pòlissa de responsabilitat civil general amb
la companyia Mapfre Empresas. En relació al tema de la cobertura dels actes a la
via pública és concreta en els termes següents:
“Donarà cobertura a la responsabilitat civil directa sempre i quan l’organitzador
sigui l’Ajuntament. En el cas de cessió de la organització a una entitat, casal,
comissió, etc. Mapfre donarà garantia quan l’Ajuntament subvencioni la totalitat de
l’acte i estigui dins del pressupost anual.
Si l’organitzador és un tercer (entitat, casal o comissió) i l’Ajuntament no
subvenciona la totalitat , aquest podrà optar per contractar una pòlissa individual
amb un capital mínim de 300.000 €. La prima per la cobertura d’un dia puja
aproximadament 150 €.
Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: demana que se li lliuri un informe sobre les subvencions que s’han
demanat per l’arranjament de l’edifici de la Casa de la Vila. Si s’han acceptat o no,
o si estan en procés. Demana que se li actualitzi la informació.
Observacions:
Resposta:
La documentació relacionada es va repartir en la darrera Junta de Portaveus.
Àrea destinatària: Serveis Econòmics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: quan es parla de la possibilitat de no retorn dels diners del préstec que
ha deixat l'Ajuntament a Garraf Promocions per import de 5.500.000 €
aproximadament, pregunten que passaria si s'inclogués aquesta partida de
5.500.000 € i com afectaria en el romanent de tresoreria, en el resultat
pressupostari i en el rati d’endeutament, o sigui sobre tot el que es deriva de la Llei
d'Estabilitat Pressupostària.
Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_3”.
Àrea destinatària: Serveis Econòmics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: diu que en el darrer Ple quan es va parlar del “tancament dels
pressupostos del 2012”, recorda al Govern que va demanar que es recollissin i se li
contestessin les preguntes fetes per ell en el punt referit, demana se li contestin.
Observacions: pregunta de Ple anterior.
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Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_3”.
Àrea destinatària: Serveis Econòmics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: l’informe d’Intervenció indica que des del 2008 s'han perdut uns
ingressos de 5 milions d'euros i que això suposarà fer reajustaments importants del
capítol 1 i 2. Pregunten com pensa fer-ho l’Ajuntament, o si és que no esta obligat
a fer-ho, o és que no pensa fer res.
Observacions: pregunta de Ple anterior.
Resposta:
Resposta donada en el document adjunt “annex_3”.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. José Luis Llàcer Martínez,
regidor d’Unitat Municipal 9

15. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA, pregunta sobre la contractació dels serveis jurídics del SR. Esteve Radresa. Estat
de la qüestió.
b).- Demana informació sobre les baixes cobertes i no cobertes 2012 i 2013 per
departaments i funcions, respecte del decret 17/2013 en funció del Decret-Llei 20/2012 (no
especificant el noms evidentment). Tanmateix voldrien també que se'ls faci arribar l'informe de
secretaria sobre l'esmentat decret.
c).- En relació a la moció sobre la publicació de la Junta de Govern Local. Demana que
s’enviï també als grups municipals l’ordre del dia i les actes en el mateix moment de la seva
convocatòria, doncs és una garantia de poder fer també la seva feina. Així com que els decrets
d'Alcaldia s’enviïn setmanalment i no mensualment inclosos en la documentació del Ple.
d).- Pregunta sobre quantes modificacions hi ha hagut en el Pla General en els darrers
10 anys? Pensa que potser tocaria revisar-ho.
e).- Sobre l'annex 2 que ens han fet arribar de les preguntes del Ple del mes de Juny
sobre el Pla de Vianalització, vol fer algunes preguntes:
1) La resposta sobre els costos recullen entre altres les hores de personal, però sense
quantificació econòmica. Demanem doncs que s'afegeixi la valoració econòmica de les
mateixes.
2) Respecte dels costos de la senyalització, només es fa esment a 3 senyals i entenem
que el pla ha pogut requerir d'altres. Demanem el cost de les mateixes també.
3) Respecte de l'informe entenem que la justificació de la realització del pla no recull la
realitat de la majoria de signatures ni de posicionaments en contra, no està avalada l'informe de
governació... ni malgrat l'esforç d'apropar-se als plans de mobilitat i de millora, no s'hi acosta.
Per tant, demanem una resposta a la justificació. Es pot considerar la il·lusió una justificació per
la despesa pública?
f).- Seguint amb el Pla de Vianalització, vol fer algunes preguntes:
1) Una pregunta als serveis jurídics sobre l'aprovació del projecte. Tenint en compte
que el que va aprovar la Junta de Govern va ser el pla i no la seva execució, que hagués
requerit informe de la intervenció. Comentari en relació a què donades les restriccions
pressupostàries el pla en qüestió en cap moment ha tingut partida específica Es pot considerar
que no s'ha seguit el procediment adequat a la seva aprovació i realització?
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2)Tenint present que el ple es va posicionar expressament en contra del projecte, i
malgrat la secretaria recorda que la competència de reordenació del trànsit és de l'alcaldia i en
delegació de la junta de govern, es pot considerar que s'ha actuat de forma improcedent?
g).- Entenem que s'estava treballant en una modificació de la taxa de residus, amb
l'objectiu de la qual es va crear una comissió de treball des del Consell Municipal de Medi
Ambient. La pregunta és la següent: es tornarà a convocar aquesta comissió?
h).- Prec: Un cop arribat l'estiu hem tingut coneixement de què no s'ha fet efectiva la
subvenció anual de l'ADF i demanem al govern que l'acceleri, doncs és la primera vegada que
es troba l'entitat no havent pogut fer ús dels recursos locals per la campanya d’estiu. I que
se’ns informi quan es faci efectiva si és que encara no s’ha fet.
i).- Finalment dos temes referits a serveis socials:
1) Reiterar la pregunta del mes anterior sobre la consolidació de l'equip del
departament de Serveis Socials. Vol saber si s’han renovat els contractes.
2) Demanem un estat de les partides d'ajuts i beques així com del banc d'aliments.
Segon.a).- Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que
atenent a la perillositat que comporta que els vianants creuin la carretera C-246a a l’alçada del
càmping El Garrofer i la Urbanització Rocamar.
Atenent que hi ha una parada de bus en aquest punt de la carretera i, que al ser una
àmplia recta, els vehicles tendeixen a portar una velocitat que es perillosa per al pas dels
vianants.
Des de el Grup Municipal Popular, sol·licitem al titular de la via C-246a, que a l’alçada del
càmping El Garrofer i de la entrada a la Urbanització Rocamar, es col·loqui un pas de vianants
degudament senyalitzat, tant horitzontal com verticalment. Aquest pas de vianants permetrà
creuar la carretera als vianants amb la deguda seguretat.
b).- Vol fer un prec, en el seu moment va demanar respecte l’escenari de la placa Marcer
que es retirés el mateix un cop acabat els actes pel perill que comportava per les persones.
Demana que si no es fa així que com a mínim es retirin les escales.
Tercer.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que el
pasado 13 de julio Las Roquetas vivió la edición más exitosa de la Rua Summer de las que se
llevan celebrando.
Lamentablemente la falta de iluminación, la insuficiente limpieza, el mal estado de la
Rambla Santa Eulalia, Ronda de la Masia Nova i Roger de Flor (de la que se viene quejando
sin mucho éxito este Grupo Municipal desde 2011) y la poca presencia policial, ensombrecieron
la celebración de este multitudinario encuentro.
El Grupo Municipal del Partit Popular Catala, solicitamos para sucesivas ediciones, que
se tenga en cuenta el encendido de la iluminación pública de la zona por donde pase la Rua
Summer con el tiempo suficiente para no restar vistosidad al paso de carrozas y comparsas.
Asimismo consideramos necesario que se proceda a la limpieza de la zona
inmediatamente después del paso de la Rua.
La reparación de los múltiples desperfectos, de Rambla Santa Eulalia, Ronda de la
Masia Nova i Roger de Flor, que hacen ciertamente peligroso el deambular de tanta gente por
esa zona.
Y una mayor y más efectiva presencia policial en el recorrido, ya que no consideramos
oportuno que se corten todos los accesos a las Roquetas por Ribes y Sitges y en esas zonas
no se encuentren efectivos policiales para dar explicaciones o alternativas de paso a los
vehículos.
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b).- Este Grupo Municipal quiere saber a quien corresponde la organización de la Rua
Summer de Las Roquetas y en que medida colabora y que medios emplea el Ayuntamiento de
Sant Pere de Ribes en la celebración de la misma.
Quart.a).- Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
volen saber el per què el termini de les obres de la Casa de la Vila va ser de 15 dies.
b).- Volen saber el per què no es va acceptar que les persones que es presentaven al
projecte no se’ls va deixar veure la Casa de la Vila.
c).- Volen saber qui són els responsables i de qui són competència els jardins del Parc
Central perquè estan molt deixats.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que respecte la moció de reprovació vol preguntar si hi ha algun canvi obligat o la situació
queda exactament igual i si cal un informe jurídic.
Vol saber si aquesta reprovació té alguna repercussió sobre l’actuació del Pla de
Vianalització que ja està fet. Vol saber com queda aquesta situació.
b).- Volen saber que ha passat i que ha provocat el trencament i la ruptura del pacte de
Govern PSC – ICV-EUiA.
Sisèa).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín, regidor de Convergència i Unió
desitjant bones vacances i bon estiu a tothom.
Setè.a).- Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno regidora de Convergència i
Unió dient, que senten preocupació per dos aules que tanquen a les llar d’infants dels Tres
Pins. L’any passat hi havia 9 aules i ara la previsió és de 6. Consideren que és preocupant
tenint en compte que el sistema tarifari es considera injust. Això estava afectant a que els pares
decidissin no portar els nenes a la llar.
L’Ampa els ha comunicat que no s’estava contemplant cap proposta de modificació de
tarifes tot i sabent que les matriculacions han abaixat considerablement.
El desembre es van donar de baixa 30 nens a la llar els Tres Pins i a més s’ha d’afegir
altres 30 o 40 nens que s’han donat de baixa. La situació la consideren preocupant com per
revisar el sistema tarifari. Demana que s’ajusti el sistema tarifari a d’altres municipis de la
comarca. Els representants dels pares creuen que és millor tornar al sistema anterior amb
tarifari únic, així no es crearien desigualtats.
Demana el llistat de matricules del 2012 i 2013 per cada llar d’infants.
Vuitè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes regidor de Convergència i Unió dient,
que sobre una resposta del passat Ple sobre l’actuació en la timba de Can Cuadras. L’informe
que se’ls va trametre parla d’un altre informe del 30/04.
Demana se’ls lliuri l’informe del 30/04 i quina és l’actuació urgent que s’ha de realitzar en
aquest sector a la qual fa referència el dit informe.
Vol saber quina actuació es farà finalment i voldria saber que farà la propietat.
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Novè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
referent a l’OOFF 15E sobre taxa de l’Ajuntament referent al tema de les farmàcies. Sembla
que hi ha hagut queixes dels farmacèutics del municipi perquè entenen que no tenen un caixer
automàtic al despatxar els medicaments per la finestreta. Demana que s’arregli i que es faci
una interpretació més amplia, doncs no consideren adient posicionar-les en la mateixa posició
que un caixer automàtic o un caixer de vídeo club. Demana que per les properes taxes s’intenti
arreglar i pregunta si hi ha un posicionament del Govern respecte aquest tema. Pregunta també
si respecte a l’any 2012 es pensa fer algun moviment.
Respon la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient que tindran ocasió de
tornar a parlar de les ordenances.
b).- Referent al tema de les antenes i al grup que arbitra la qüestió, hi ha una resposta
referent a una pregunta feta per la Sra. Laura Marcos, en el seu moment ell ja va aclarir que no
estava d’acord amb la resposta i ara se’ls torna a lliurar el mateix.
Aclareix que ell va demanar que es concretés la representació, i la resposta que se’ls ha
lliurat, tal com diu aquí per l’equip facilitador del procés de consens, és que les persones més
representatives són les que han assistit, i se’ls diu que els partits polítics ja assisteixen.
No tornarà a fer la pregunta, doncs li sembla que la resposta no és adient i que posa en
evidencia la situació d’aquest Ajuntament. Pensa que s’ha de ser una mica formals i si han
d’assistir com a partit polític que se’ls convoqui i no es consideri que perquè assisteix algun
polític es consideri convocat doncs ells poden assistir-hi a nivell particular també.
El Sr. Giralt creu i entén que se’ls ha de convocar com a partits polítics, doncs al final el
Pla que es presenti es portarà aquí, planteja que l’equip facilitador, faciliti alguna cosa.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que convida els dimecres i divendres a donar una volta
pel carrer i a aprofitar alguna promoció comercial de les que es fan.
Desitja bones vacances a tothom i fins el mes de setembre.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són un quart d’onze del vespre, de la qual s’estén aquesta acta, que
signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són presents.
Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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