Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ref:ASPR/SECR/PMT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014
Sant Pere de Ribes, a vint-i-tres de setembre de dos mil catorze, quan passen deu
minuts de les set del vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a
continuació s’esmenten, a la sala de Plens de l’edifici institucional de la Vinya
d’en Petaca a Les Roquetes, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Lluís Giralt i
Vidal a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la
qual prèviament havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, el
sotasignant, secretari general accidental de l’Ajuntament, Santiago Blanco Serrano.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcalde- President
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Regidors i regidores
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Sr. Joel Sans Cuadrat
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sr. Santiago Blanco Serrano

Secretari accidental

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació d’actes anteriors (17 i 24 de juliol)
Donar compte de l’actualització de membres d’òrgans col·legiats
Donar compte de decrets (del 347 fins el 450)
Donar compte del compliment de la Llei de Morositat (2n. trimestre 2014)
Renúncia i acceptació càrrec regidora

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
6. Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Nomenclatura
Local de Sant Pere de Ribes
7. Aprovació manteniment de la prestació del servei de la llar d’infants l’Espígol
a la Cooperativa El Cargol SCCL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
8. Aprovació del Compte General de l’exercici 2013
9. Aprovació modificació de pressupost 21_2014
10. Aprovació adquisició i implantació sistema àudio - vídeo actes
11. Aprovació calendari festes locals 2015
12. Aprovació pagament paga meritada desembre 2012
13. Aprovació expedients extrajudicials de crèdit:
13.1.
Extrajudicial pagament de factures de telefonia
13.2.
Extrajudicial 100% baixa IT
13.3.
Extrajudicial premi vinculació
13.4.
Correcció errada i extrajudicial CCPP Vinya d’en Petaca
14. Aprovació resolucions recursos potestatius de reposició treballadors:
14.1.
Treballador Enric López
Treballador David Guerrero
14.2.
14.3.
Treballador Antonio José Gómez
Treballadora Júlia González
14.4.
14.5.
Treballador Pere Martínez
15. Modificació del reglament de règim d’ús dels horts ecològics urbans
municipals
16. Declaració d’interès i utilitat municipal de les obres emparades en llicències
núms. 192/14, 193/14 i 206/14 de reparació de deficiències als edificis de
l’institut Alexandre Gal·lí, escola la Riera i escola els Costarets de Sant Pere
de Ribes
17. Compareixença procediment penal relacionat amb Garraf Promocions
Municipals sobre contracte CQ Consultors

ALTRES ASUMPTES
18. Moció del grup municipal Socialista i Esquerra Unida i Alternativa demanant
la construcció de l’edifici de l’institut Xaloc a Les Roquetes
19. Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
20. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
21. Mocions, precs i preguntes
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Lluís Giralt (alcalde): en primer lloc, lamenta la mort del pare de la secretària,
Margarita Sanz, i li dóna el condol públicament. Li dóna la paraula al secretari
suplent.
En primer lloc, s’informa del decret 469/2014, pel qual es nomena secretari
accidental, per assistir a aquesta Sessió Plenària, al senyor Santiago Blanco
Serrano.
1. Lectura i aprovació d’actes anteriors (17 i 24 de juliol)
El secretari accidental comenta que es passa, per la seva aprovació, les dues actes
de les Sessions Plenàries extraordinàries del mes de juliol (17 i 24 de juliol) de
2014.
Noelia López (PSC-PM): comenta que a l’acta del passat 24 de juliol hi ha una
errada en el recompte de vots, degut al fet que el company Javier Rodríguez
apareix amb 30 vots en compte de 3.
Finalment, aquestes dues actes són aprovades per unanimitat dels presents.
2. Donar compte de l’actualització de membres d’òrgans col·legiats
ÒRGANS
COL·LEGIATS

Què correspon

Alcalde/ssa o
regidor/a a qui
Mancomunitat
delegui i 2
Penedès Garraf
regidors/es
suplents
1 representant
Mancomunitat TEGAR
polític per
del Garraf (Ple)
municipi
Mancomunitat de
Alcalde/ssa o
Minusvàlids Psíquics
regidor/a a qui
del Garraf
delegui
(Permanent)
Alcalde/ssa o
Fundació Inform
regidor/a o tècnic
en qui delegui
Hospital del Redós de Alcalde/ssa o
Sant Josep i Sant
regidor/a en qui
Pere
delegui
Alcalde/ssa, el
regidor/a
Consell Escolar
d’Educació i 1
Municipal
representant de
cada grup
municipal.

REPRESENTANTS
MUNICIPALS
(2011-2015)

OBSERVACIONS

Joan Garriga (UM9)
Francesc Pérez Tenes
(CIU-VIA)
Lluís Giralt i Vidal
Tomàs Carandell (UM9)
Joel Sans (PSC)
Tomàs Carandell (UM9)

Anna Gabaldà (UM9)

A nivell tècnic:
Cap de servei
de formació

Tomàs Carandell (UM9)

Laura Marcos (UM9)

Francisca Carrasquilla
(PSC)
Tomàs Carandell (UM9)
Josep Rius (CIU-VIA)
Javier Rodriguez (PP)
3

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

Bàrbara Scuderi (ICVEUIA)
Consell Escolar de
Centres
Consorci de
Normalització
Lingüística
ADF Sant Pere de
Ribes
Juntes de
Compensació i
Entitats
Urbanístiques
Col·laboradores
Mesa Local per
l'Ocupació de la
Federació de
Municipis

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui
Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui
Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Laura Marcos (UM9)

Laura Marcos (UM9)

José L. Llàcer (UM9)

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Joan Garriga (UM9)

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Laura Marcos (UM9)

Consell Esportiu del
Garraf

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Comissió de
seguiment del
Conveni Ajuntament
- Fundació La Caixa Associació Casal
d'Avis

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Tomàs Carandell (UM9)

Assemblea General
del Consorci Localret
Consorci de
Comunicació Local

Junta Local de
Seguretat

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui
Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui
Alcalde/ssa, o
regidor/a de
Governació a qui
pot delegar i 1
regidor de cada
grup municipal.

Regidor/a Noves
Tecnologies
José L. Llàcer (UM9)

Francesc Pérez (CIUVIA)

A nivell tècnic:
Cap de la Policia
Local

Francisco Perona (PSC)
José L. Llàcer (UM9)
Marcos Gordaliza (CIUVIA)
Javier Rodríguez (PP)
Bàrbara Scuderi (ICVEUIA)
Consell Municipal de
Medi Ambient

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui i un
regidor de cada
grup municipal

Joan Garriga (UM9)
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Francisco Perona (PSC)
Teodoro Jiménez (UM9)
Josep Rius (CIU-VIA)
Antoni Pascual Martí
(PP)
Bàrbara Scuderi (ICVEUIA)
Consell Municipal de
Cooperació i Ajuda al
Desenvolupament

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui i un
regidor de cada
grup municipal

Tomàs Carandell (UM9)

Núria Mestre (PSC)
Alba Garriga (UM9)
Lluís Giralt (CIU-VIA)
José Asín (PP)
Bàrbara Scuderi (ICVEUIA)
Fons Català de
Cooperació i
Desenvolupament
Consell de Mitjans de
Comunicació

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui
Alcalde/ssa i els
portaveus dels
grups municipals
o a qui deleguin

Tomàs Carandell (UM9)

Anna Gabaldà (UM9)
Abigail Garrido (PSC)
Joan Torrents (UM9)
Francesc Pérez (CIUVIA)
Raul Sánchez (PP)
Bàrbara Scuderi (ICVEUIA)

Alcalde/ssa o
Joan Garriga (UM9)
regidor/a o tècnic
en qui delegui i 1 Bàrbara Scuderi (ICVregidor/a més
EUIA)
Comissió de control
Alcalde/ssa o
de la restauració de
regidor/a en qui
l'església Vella de
delegui i 1
Joel Sans (PSC)
Ribes
regidor/a més
Alcalde/ssa o
Xarxa municipis
regidor/a en qui
Luís Giralt (CIU-VIA)
indians
delegui
Consorci per la gestió Alcalde/ssa o
de la Televisió Digital regidor/a en qui
Anna Gabaldà (UM9)
Local Pública del
delegui i 4
Garraf
regidors/es més
Joan Garriga (UM9)
Francesc Pérez
Tenes(CIU-VIA)
Abigail Garrido (PSC)
Bàrbara Scuderi (ICVConsorci dels Colls i
Miralpeix Costa del
Garraf

A nivell tècnic:
Tècnic de Medi
Ambient

A nivell tècnic:
Cap de Premsa i
Comunicació
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EUIA)
Xarxa Local de
Consum de la
Diputació de
Barcelona

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Unió de Consumidors
de Catalunya

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Comissió de
seguiment del
conveni entre
l'Ajuntament i el
Síndic de Greuges

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Anna Gabaldà i Felipe
(UM9)

Consorci Sanitari del
Garraf

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Anna Gabaldà i Felipe
(UM9)

Alcalde/ssa o
regidor/a en qui
delegui

Marcos Gordaliza (CIUVIA)

Comissió de
seguiment del
conveni entre
l'Ajuntament i
Agència de Protecció
de la Salut
NODE-Garraf
(Agència
Desenvolupament
Econòmic Garraf
Consorci Govern
Territorial de Salut
del Garraf
Xarxa d’alcaldes per
la Pau
Consell Coordinador
del Parc Natural de
Garraf

Consell Social
Municipal

Alcalde/ssa o
regidor/a a qui
Anna Gabaldà i Felipe
delegui
Alcalde/ssa o
regidor/a a qui
Tecnic: de Medi
delegui o tècnic a
Ambient
qui delegui
Anna Gabaldà i Felipè
Tomàs Carandell
-------------------------Alcalde/ssa o
----------regidor/a en qui
José Asín Fernandez
delegui. El/la
(PP)
Tinent d’Alcalde
de l’Àrea de
Josep Rius i Roig (CIUServeis a les
VIA)
Persones. Un
regidor/regidora
Abigail Garrido Tinta
representant de
(PSC)
cada grup
Suplents PSC: Núria
municipal
Mestre i Paqui
Carrasquilla
Tomàs Carandell (UM9)
6

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

Barbara Scuderi (ICVEUiA)
Associació de
Propietaris Forestals
del Garraf

President de
l’àrea de Territori

Joan Garriga i Quadres

3. Donar compte de decrets (del 347 fins el 450)
Es dóna compte dels decrets següents:
DECRETS MESOS DE JULIOL I AGOST
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0347

Pagament de la nòmina mes de juny
2014.

01/07/2014

2014 / 0348

Designació representant Ajuntament
execució núm. 656/2013 davant el
Jutjat Social núm. 30 al Sr. AP pel
proper dia 16/7/2014 a les 10,30h.

02/07/2014

2014 / 0349

Aprovació designació coordinador de
seguretat i salut de les obres de
l'itinerari adaptat de l’accés a les
piscines municipals de les Roquetes i
l'aprovació del pla de seguretat
corresponent.

04/07/2014

2014 / 0350

Aprovació del segon modificat del
08/07/2014
projecte de rehabilitació de l'Edifici
Municipal de Can Puig i adjudicació de
les obres.

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0351

ATORGAR a la Telefònica España SLU 10/07/2014
la llicència núm. 158/2014 per la
realització de 5 cales de reparació per
fer desplegament de fibra òptica, als
carrers Miquel Servet, Roger de Flor,
Av. Cid Campeador i Plaça Llobregat.

2014 / 0352

Aprovació contractació per obra i servei 15/07/2014
plans d'ocupació.

2014 / 0353

Nomenament funcionari de carrera
vigilant notificador, Sr. JCF.

2014 / 0354

Baixa per caducitat del Padró Municipal 15/07/2014
d'habitants estrangers no comunitaris
sense autorització de residència
permanent.

2014 / 0355

Anul·lació procés selectiu oficial 2ª

2014 / 0356

Modificació acord JGL 27/05/2014 punt 15/07/2014
24 baixa de maquinaria

2014 / 0357

Aprovar deixar sense efecte mesura
16/07/2014
cautelar adoptada al decret 231/2013, i
desprecintar els aparells de

15/07/2014

15/07/2014
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climatització del Centre Cívic Espai de
les Roquetes.
2014 / 0358

Resolució expedient sancionador per
16/07/2014
infracció a les normes reguladores de
la gestió del mercat ambulant setmanal
Sr. A.R.

2014 / 0359

Obres d'ampliació d'habitatge sense
llicència Sr. JJM

16/07/2014

2014 / 0360

Construcció edificació annexa auxiliar
habitatge al C. Garrofera 24 de Can
Lloses Can Marcer.

16/07/2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0361

Anul·lació procés selectiu arquitecte
tècnic.

17/07/2014

2014 / 0362

Ocupacions via pública i llicències
d'obres període comprés entre l'1 i el
30 de juny de 2014.

18/07/2014

2014 / 0363

Delegació Alcalde en funcions Sr. Joan 18/07/2014
Garriga en la Junta de Govern Local.

2014 / 0364

Iniciar expedient disciplinari obres
d'ampliació Ronda Amèrica, 72.

21/07/2014

2014 / 0365

Resolució expedient sancionador per
infracció a les normes reguladores de
la tinença d'animals domèstics.

23/07/2014

2014 / 0366

Pagament Nòmina mes de juliol 2014.

23/07/2014

2014 / 0367

Reconeixement de triennis AO.

23/07/2014

2014 / 0368

Reconeixement de triennis Sra. MEFG, 24/07/2014
tècnic de Promoció Econòmica.

2014 / 0369

Incoació expedients sancionadors
denúncies: 14030935, 14034816,
14033590 i 14032227.

24/07/2014

2014 / 0370

Imposició de sancions multes:
14032529, 14033908, 14031254 i
14035096.

24/07/2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0371

Ratificar i ordre de reposició parcel·la
101 Mas Parés de Dalt.

2014 / 0372

Imposa 1a multa coercitiva reposició
24/07/2014
instal·lació aparell d'aire condicionat
Ermengardis, 1 bxs. 3a a les Roquetes.

2014 / 0373

Imposar multa coercitiva per
incompliment restauració obres i
instal·lacions caravana parcel·la 130
Mas Parés.

24/07/2014

2014 / 0374

Imposa multa coercitiva per
incompliment restauració obres de
tancament terrassa amb alumini
Ramon Berenguer IV, 24 2n. Les
Roquetes.

24/07/2014

24/07/2014
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2014 / 0375

Contractació auxiliar tècnic de turisme
Sra. CLA del 25 de juliol al 24 de
desembre.

24/07/2014

2014 / 0376

Delegació competències Alcalde Sr.
Lluís Giralt i Vidal.

25/07/2014

2014 / 0377

Designació regidora dedicació
exclusiva (Sra. Anna Gabaldà)

25/07/2014

2014 / 0378

Pròrroga contractació tècnic de gestió 28/07/2014
de projectes d'ocupació, Sra. MG de l'1
d'agost de 2014 al 17 de març de 2015.

2014 / 0379

Contractació tècnic de gestió de
28/07/2014
projectes d'ocupació, Sr. AM del 30 de
juliol de 2014 al 15 de gener de 2015.

2014 / 0380

Nou cartipàs municipal

Codi

Descripció

29/07/2014

Data Alta

2014 / 0381

Contractació Plans d'Ocupació

29/07/2014

2014 / 0382

Pagament de la seguretat social de
juny 2014.

29/07/2014

2014 / 0383

Resolució expedient sancionador per
29/07/2014
infracció a les normes reguladores de
la gestió del mercat ambulant setmanal
ex. GOV/2014-16

2014 / 0384

Resolució expedient sancionador per
29/07/2014
infracció a les normes reguladores de
la gestió del mercat ambulant setmanal
ex. GOV/2014-22

2014 / 0385

Resolució expedient sancionador per
29/07/2014
infracció a les normes reguladores de
la gestió del mercat ambulant setmanal
ex. GOV/2014-23

2014 / 0386

Arxiu d'ofici d'expedients sancionadors 29/07/2014
per caducitat, amb decret d'incoació
núm. 558/2013,544/2013 i 598/2012

2014 / 0387

Incoació expedient sancionador per
infracció a les normes reguladores de
la tinença d'animals domèstics Sra.
M.I.B.

29/07/2014

2014 / 0388

Requerir representant de "El Cargol"
que ha presentat l'oferta mes
avantatjosa aporti documentació per
l’explotació de la llar d'infants.

30/07/2014

2014 / 0389

Arxiu d'ofici d'expedient sancionador
per caducitat i nova incoació per
infracció a les normes reguladores de
la tinença d'animals domèstics, exp.
GOV/2014-1

30/07/2014

2014 / 0390

Imposar 1 multa coercitiva per
incompliment Decret 319/2014

30/07/2014

9

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0391

Incoar procediment de protecció per
legalització terrassa Ull de Llebre Els
Cards.

30/07/2014

2014 / 0392

Audiència prèvia per risc d'incendi
Margeners 20 Pol. Vilanoveta.

30/07/2014

2014 / 0393

Inici període d'informació prèvia i
suspensió immediata d'obres Sector
Can Mestre.

30/07/2014

2014 / 0394

Audiència prèvia per risc incendi
Puigsacalm, 12-14

30/07/2014

2014 / 0395

Nomenament funcions cap accidental
Policia Local, Sr. EL per vacances del
Sr. AP del 4 al 31 d'agost de 2014
ambdós inclosos.

31/07/2014

2014 / 0396

Inscriure en el llibre de registre
31/07/2014
d'unions civils als Srs. DR i MBM, amb
l'expedient núm. 20/2014.

2014 / 0397

Inscriure en el llibre de registre
d'unions civils als Srs. JP i SC, amb
l'expedient núm. 18/2014.

2014 / 0398

Contractació educadora social Sra. ML 31/07/2014
de l'1 d'agost al 30 novembre 2014.

2014 / 0399

Nomenament alcalde accidental Sr.
Francesc Pérez, del 6 al 17 d'agost
(ambdós inclosos) per vacances de
l'alcalde Lluís Giralt i Vidal.

Codi
2014 / 0400

Codi

Descripció
Nomenament secretari accidental per
vacances de la Margarita Sanz González
Descripció

31/07/2014

31/07/2014

Data Alta
01/08/2014

Data Alta

2014 / 0401

Arxiu expedients sancionadors trànsit

01/08/2014

2014 / 0402

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400003400
EMGB, incoat per la infracció de circulació
que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar.

01/08/2014

2014 / 0403

Deixar sense efecte l’expedient
sancionador 1400002497 GLL incoat per
infracció de circulació que s'indica,
sobreseient el mateix i procedint al seu
arxiu, sense declaració de responsabilitat.

01/08/2014

2014 / 0404

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400000640
BAPE,SL, no admetent les identificacions
de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de

01/08/2014
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multa que així mateix es fa constar.
2014 / 0405

Estimar l’al·legació presentada en
01/08/2014
l’expedient sancionador 1400003108 MGR,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix i procedint
al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2014 / 0406

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400003074 JCV,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2014 / 0407

Desestimar el recurs presentat en mèrits de 01/08/2014
l’expedient sancionador 1400001389
GE,SL, incoat per la infracció de circulació
que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2014 / 0408

Desestimar el recurs presentat en mèrits de 01/08/2014
l’expedient sancionador 1300003077 SJB,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada.

2014 / 0409

Desestimar el recurs presentat en mèrit de 01/08/2014
l’expedient sancionador 13000004645 IEG,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada.

2014 / 0410

Estimar les al·legacions presentades en els 01/08/2014
expedients sancionadors 1400003134
MVS, incoats per les infraccions de
circulació que en cadascun d'ells s'indica
sobreseïment els mateixos i procedint al
seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat

Codi

Descripció

01/08/2014

Data Alta

2014 / 0411

Desestimar el recurs presentat en
mèrits de l’expedient sancionador
1400000041 EC,SL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

2014 / 0412

Aprovació contractació ATG com a
01/08/2014
tècnic mitjà de serveis a les persones
a partir del 4 d'agost i fins el 30 de
setembre de 2014

2014 / 0413

Aprovació pagament nòmina
complementària

2014 / 0414

Aprovar el pressupost presentat per 01/08/2014
HEWLETT-PACKARD per import de
918,45€ per la reparació plotter

2014 / 0415

Imposició a termini per millorar
capital de rendiment mobiliari

05/08/2014

2014 / 0416

Aprovació despesa i obligació
reconeguda de l'opció per la
indemnització acomiadament MS

05/08/2014

01/08/2014

01/08/2014
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2014 / 0417

Aprovació requeriment fiança a
05/08/2014
l'empresa FORMACIO I TREBALL
FUNDACIO PRIVADA en relació a la
licitació del contracte de recollida de
mobles i voluminosos

2014 / 0418

Aprovar la sol•licitud de la subvenció 06/08/2014
regulada a l’Ordre EMO/227/2014, de
25 de juliol.

2014 / 0419

INCOAR procediment de restauració 06/08/2014
de la legalitat urbanística contra
l’empresa El Casino de Ribes, SCP,
per les obres sense llicència
consistents en l’adequació del local
esquerre existent a la plaça Marcer
núm. 1,

2014 / 0420

Incoació expedient resolució
contracte i atorgament audiència a
favor del Sr. PBS i d'altres

Codi

Descripció

06/08/2014

Data Alta

2014 /
0421

Aprovació ampliació termini de garantia
atorgat al licitador EL CARGOL, SCP en
relació a l'adjudicació de la concessió de la
llar d'infants l’ESPÍGOL per la meitat del
termini atorgat inicialment

11/08/2014

2014 /
0422

Incoació genèrica sancions de trànsit

14/08/2014

2014 /
0423

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
14/08/2014
14037457, del dia 01 d'agost de 2014, format
per 1 infracció, per un import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor.

2014 /
0424

Imposició genèrica sancions

2014 /
0425

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
14/08/2014
14037457, del dia 01 d'agost de 2014, format
per 1 infracció, per un import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor.

2014 /
0426

Desestimar el recurs presentat en mèrit de
14/08/2014
l’expedient sancionador 1300003812 AMSK,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada.

2014 /
0427

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1300003945 F,SL,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada.

2014 /
0428

Continuar amb la tramitació de la denúncia
19/08/2014
administrativa contra el/la senyor/a J.M.B,
com a autor de la infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1400003570.

2014 /

Declarar al Sr. I.F.M. amb DNI núm.

14/08/2014

14/08/2014

21/08/2014
12
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0429

47.634.672-Q com a responsable de: exercici
de la venda sense autorització municipal i
Realitzar qualsevol acte que causi
l’embrutiment o sigui contrari a la neteja i
decòrum de la via pública.

2014 /
0430

Declarar al Sr. E.C.M. amb DNI núm.
21/08/2014
75.056.812-S com a responsable d’embrutar
les vies públiques i qualsevol lloc destinat al
trànsit o esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals de gossos.

Codi

Descripció

Data Alta

2014 /
0431

Declarar a la Sra. E.R.G. amb DNI núm.
21/08/2014
02.831.088-H com a responsable de: a) – No
tenir els dos gossos inscrits al registre censal
del municipi.

2014 /
0432

Aprovar el pla de Seguretat i Salut presentat
per l’empresa GRUP ALVID, construcció i
rehabilitació, per les obres de pavimentació
de la pista esportiva de l'escola Roquetes

22/08/2014

2014 /
0433

Aprovar el pla de Seguretat i Salut presentat
per l’empresa GRUP ALVID, construcció i
rehabilitació, per les obres de millora
accessibilitat i urinaris de l'accés al camp de
futbol de Ribes

22/08/2014

2014 /
0434

Actualitzar l’autorització expressa atorgada a 22/08/2014
favor de l’alcaldessa realitzada mitjançant
acord de Junta de Govern Local de data 3 de
juny de 2014 i fer-la, expressament, a favor
del nou alcalde

2014 /
0435

Adjudicació contracte pòlissa d'assegurances 25/08/2014
dels edificis municipals a favor de MAPFRE
SEGUROS per import de 10.072,14€

2014 /
0436

Aprovació pagament nòmina mes d'agost

2014 /
0437

Aprovació pagament seguretat social mes de 26/08/2014
juliol de 2014

2014 /
0438

Declarar al Sr. S.H.. amb NIE núm. X2502673-C com a responsable de l’exercici
de la venta sense autorització municipal.

26/08/2014

2014 /
0439

DESESTIMAR les al·legacions de la Sra.
MFR i ordenar la restauració de la legalitat
urbanística alterada consistent en
l’ENDERROC de les obres d’ampliació de
l’habitatge

26/08/2014

2014 /
0440

ACORDAR l’arxiu per caducitat de
l’expedient 086/2014 i INCOAR expedient
sancionador al Sr. A.F.F. amb DNI núm.
28.776.650-Q.

28/08/2014

Codi
2014 /

Descripció
ACORDAR l’arxiu per caducitat de

25/08/2014

Data Alta
28/08/2014
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0441

l’expedient núm. 098/2014 i INCOAR
expedient sancionador a la Sra. D.P.J. amb
NIE núm. X-6684247-X.

2014 /
0442

Aprovació genèrica liquidacions i
autoliquidacions

2014 /
0443

Aprovar el nomenament com a funcionaria de 28/08/2014
carrera en la plaça de tècnic de serveis
econòmics de la Sra. RAA amb efectes 1 de
setembre de 2014

2014 /
0444

Aprovar prorroga nomenament funcionari
interí agent de la policia local (DAP)

2014 /
0445

Inici d'expedient d'extinció del contracte de
29/08/2014
concessió de la parada 14 i magatzem 14 del
mercat municipal de Les Roquetes.

2014 /
0446

Incoació exp. protecció legalitat urbanística i
audiència prèvia Númancia 13.

04/09/2014

2014 /
0447

Aprovació passejada popular amb bicicleta
pel dimarts 11 de setembre de 2014
organitzat per l'entitat GER.

04/09/2014

2014 /
0448

Incoació expedient sancionador per infracció 04/09/2014
a les normes reguladores de la tinença
d'animals domèstics. Sr. R.S.T.

2014 /
0449

Incoació expedient sancionador per infracció 04/09/2014
a les normes reguladores de la tinença
d'animals domèstics. Sra. E.F.C.

2014 /
0450

Incoació expedient sancionador per infracció 04/09/2014
a les normes reguladores de la tinença
d'animals domèstics. Sr. M.M.A.

28/08/2014

29/08/2014

El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), en primer
lloc, vol comentar el tema de la informació, i insisteix que no es refereix únicament
a aquest Ple, degut al fet que coneix que ha hagut un problema molt concret amb
la senyora secretària de l’ajuntament. Considera que és una autèntica vergonya el
que està passant amb la documentació que es lliura als grups de l’oposició per tal
de poder desenvolupar la seva funció amb unes mínimes garanties. El cas és que
arriba tard o, senzillament, no arriba. Pensa que desprès d’un any al govern, han
tingut temps més que suficient per posar en ordre aquest tema, però no han estat
capaços.
Seguidament, fa referència als següents decrets:
- 355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): explica que aquest
decret resolt declarar nul el procés per irregularitats en la composició del
tribunal (segons el decret, per l’abandonament del tribunal per part del
president al cap de dues hores d’haver començat el procés de selecció).
Afirma que tenen coneixement, que aquest abandonament estava motivat
perquè havia d’estar present en una altre tribunal per tal de resoldre unes
al·legacions que havia presentat un partic¡pant en el mateix (aquest procés
també va ser anul·lat per decret d’alcaldia). Demana saber si aquesta
situació no es coneixia amb antelació. Demana un aclariment al respecte.
Vol saber si no es podien canviar les dates o es si, realment, el resultat del
procés selectiu d’oficial de segona no era del gust d’alguna persona i per
això es va anul·lar, també.
- 361/2014 (anul·lació del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte
tècnic): aquest decret va lligar amb el 325/2014, on es feia, prèviament, la
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suspensió del procés de selecció. Recorda que en la sessió plenària del
passat mes de juliol, ja va fer unes apreciacions sobre aquest decret,
preguntant al govern que de qui tenien dubtes d’imparcialitat i transparència
en el procés, si es tracta del tribunal, de la regidora... confirma que les
respostes els hi ha arribar a darrera hora. Amb aquest decret deixen molt
clar que de qui tenien dubtes era de la regidora de Recursos Humans.
Reconeix que la lectura del decret li produeix molts dubtes: el decret consta
de 5 pàgines i només li han arribat 3; si el seu grup va fer una pregunta
respecte aquest tema en data 15 de juliol, perquè no se’ls hi va comunicar
en la mateixa sessió que aquell mateix dia s’havia presentat un escrit en el
registre demanant l’anul·lació de la convocatòria, i no va ser per una qüestió
de temps, degut al fet que a l’endemà, dia 16, es signa el decret de nul·litat,
o sigui que resolen la nul·litat en un temps “rècord”, en canvi, el seu grup ha
d’esperar 70 dies a la resposta de la seva pregunta, i a través d’un altre
decret.... no ho troba just i, a més, els vol “felicitar” pel gran compromís que
té aquest govern en facilitar la documentació i en haver aconseguit
“l’excel·lència” en el funcionament de l’ajuntament, tal i com sempre ha
defensat l’alcalde senyor Giralt.
Tal i com ja saben els membres de l’equip de govern no es tracta, únicament, de la
nul·litat d’aquests processos, sinó que es tracta de la imatge de la seva forma
d’actuar i de manejar els processos de selecció del personal de l’ajuntament, prova
d’això és que havent canvis en les bases dels processos avalats per informes
tècnics i per decret d’alcaldia, aquesta Alcaldia actua d’ofici anul·lant aquests
processos, admetent uns recursos que consideren que estaven fora de termini.
Recorden que ja ho van advertir quan van votar en contra de l’aprovació de la
plantilla i la relació de llocs de treball de l’ajuntament. Tenien sensacions estranyes
i, de mica en mica, es van incrementant. Aquesta forma d’actuar té conseqüències i
es veure properament en aquesta Sessió Plenària.
El regidor senyor Francisco Perona del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
- 355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): demana l’expedient
complet relacionat amb aquest decret.
- 419/2014 (procediment de restauració de la legalitat urbanística contra
l’empresa El Casino de Ribes): demana l’expedient complet relacionat amb
aquest decret.
La regidora senyora Anna Maria Herrera del Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
- 379/2014 (contractació d’un tècnic de gestió de projectes d’ocupació, el
senyor AM, del 30 de juliol de 2014 al 15 de gener de 2015): demana
l’expedient complet, el contracte que se li ha fet i la feina que realitzarà
aquesta persona, relacionat amb aquest decret.
- 381/2014 (contractació plans d’ocupació): demana tenir el llistat de les
persones incloses en aquests plans.
La regidora senyora Abigail Garrido del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
- 355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): demana un calendari
de la nova convocatòria perquè hi ha persones que l’estan esperant i es
volen presentar, degut al fet que es va anul·lar el procés d’oficial de segona i
no s’ha fet la nova convocatòria i, per tant, les persones que s’hi van
presentar estan esperant aquesta nova convocatòria.
- 361/2014 (anul·lació del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte
tècnic): en primer lloc, confirma que aquesta intervenció va lligada amb el
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punt número 5 d’aquesta Sessió Plenària sobre la renúncia de la regidora
Maribel Lucas. Aquesta plaça d’arquitecte tècnic es va posar en marxa
aprovant i publicant les bases corresponents, per decret d’Alcaldia, sense
cap al·legació en contra durant el seu període d’exposició pública. Constava
de cinc proves. Es presentava a les proves l’arquitecte tècnica interina de
l’ajuntament que va suspendre en la primera prova, per la qual cosa van
quedar altres persones. És tot just ella la que presenta unes al·legacions, un
cop ha suspès, dient que entre les persones que sí que havien aprovat es
trobava el marit de la regidora de Recursos Humans del nostre ajuntament.
Per un decret d’Alcaldia, el 13 de juny de 2014, es decreta la suspensió del
procés de selecció. En data 16 de juliol de 2014, es signa un nou decret pel
qual es determina l’anul·lació definitiva d’aquest procés selectiu. Desprès de
demanar la documentació relacionada, de forma repetida, en la Junta de
Portaveus, en les Comissions Informatives, i via correu electrònic, finalment,
ahir al migdia (22 de setembre de 2014), han tingut accés a una part de la
documentació d’aquest expedient, però no a la seva totalitat. Confirma que
han tingut accés a dues instàncies que ha presentat la regidora Maribel
Lucas (en data 19 d’agost de 2014 i en data 4 de setembre de 2014), on
presenta un recurs de reposició envers els decrets d’Alcaldia que se signen
en relació a aquest procés selectiu i respecte a algunes acusacions que es
fan cap a la seva persona. Ara, després de llegir la defensa de la regidora
respecte als fets pels quals la recusen, considera que el govern ara té un
problema molt greu. De fet, en l’argumentació que fa servir en aquestes
instàncies, la regidora Maribel Lucas manifesta vàries coses:
o El decret que es signa és el nul de ple dret, perquè es signa amb
posterioritat segons afirma (suposa que ha de tenir les proves que
així ho demostren). Si això és d’aquesta manera, s’està parlant
directament de prevaricació. Aquest, considera, que és un fet molt
greu, tant per l’ajuntament com per les persones que ara mateix
estan representant, en aquest sentit, al govern del municipi.
o Així mateix, la regidora Maribel Lucas manifesta no haver elaborat les
bases ni la convocatòria de les quals se la recusa.
o Posar de manifest pressions per tal d’afavorir a determinats
treballadors, tal i com diu amb la següent afirmació “tot i la meva
disconformitat a acceptar aprovar coses que afavorien a determinats
treballadors, com per exemple, la darrera modificació de la relació de
llocs de treball”. Es tracta d’una qüestió claríssima.
o Posar de manifest exemples de contractacions a familiars que per la
mateixa regla de tres haurien de ser recusats, com és el cas del marit
de l’arquitecte tècnica interina, que és contractat mentre ella és la
cap del mateix departament, sent “arte y parte” de la qüestió.
Tota aquesta informació és part del recurs presentat per la pròpia regidora
Maribel Lucas, per defensar-se de les acusacions que es fan sobre la seva
persona.
o També manifesta que la pròpia presidenta de l’ajuntament,
treballadora interina del mateix, ha participat activament en
l’elaboració de les bases de la convocatòria a la qual es presentarà.
Explica que, alhora, ha rebut pressions per part d’aquesta persona
per tal que les bases s’adeqüin al seu perfil. Diu que aquesta persona
se sent impune (pregunta exactament que vol dir aquesta expressió).
Aquest no és un tema menor, ni molt menys. Es tracta d’un cas, creuen, que
la regidora Maribel Lucas, manifestant-se en contra de coses amb les quals
no estava d’acord, probablement, sigui un cap de turc perquè no vulgui
amagar irregularitats que es puguin estar cometent.
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Davant de tota aquesta situació, pensen, com a socialistes, que es tracta
d’un escenari molt greu, per la qual cosa, volen demanar diferents
qüestions:
o demana còpia de tot l’expedient, en el qual no falti ni un sol paper,
en relació a tot aquest tema.
o lamenten profundament aquesta situació i avança que ja han posat
en mans dels seus advocats aquest tema, per tal que puguin estudiar
tot aquest procés. Es tracta d’un autèntic despropòsit.
La regidora senyora Anna Gabaldà d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu (UM9-PA)
respon demanant que abans de fer determinades acusacions es miressin la
documentació i s’informin convenientment, de cara, bàsicament, a les persones que
acusen, perquè les considera molt greus i avança que ella no les acceptarà. Explica
els fets que van ocórrer dient que es poden comprovar, per la qual cosa, agrairia
que la gent que es passeja per l’ajuntament demanant la informació que se la miri
abans de fer cap tipus d’acusació, perquè recorda que tots tenen advocats i poden
fer qualsevol tipus de gestió, i més en aquests casos.
En data 13 de juny des de l’Alcaldia es signa un decret per tal de suspendre el
procés de selecció. En aquells moments, es suspèn el procés de selecció després de
despedir a la persona que, fins el moment, tenia l’ajuntament com a tècnica (en el
sentit de “em sap molt de greu, noia, però no has superat les proves”). Al dia
següent és quan es suspèn aquest procés perquè els membres del comitè fan saber
a l’equip de govern la presència del marit de la regidora de RRHH en aquesta
convocatòria. Els membres de l’equip de govern ratifiquen que no tenien
coneixement d’aquest fet. En el moment que es suspèn el procés, s’obre una via
d’estudi de la situació, per tal de comprovar la imparcialitat i la transparència per
poder desenvolupar un procés selectiu correcte. Afirma que ells no han entrat al
govern per col·locar a ningú, ni al marit d’una regidora ni cap membre de la seva
família, tal i com li va retreure la portaveu socialista en el moment del canvi
d’alcaldia amb el regidor senyor Giralt. Confirma que tot això no és veritat i li diu a
la senyora regidora Abigail Garrido que vigili amb les seves acusacions. Per tant, i
com ells no han entrat al govern per col·locar a ningú, insisteix, decideixen aturar
un procés en el qual són coneixedors que el marit de la regidora de Recursos
Humans s’ha presentat en aquesta prova.
El pas següent és que la tècnica que suspèn la prova presenta unes al·legacions a
l’ajuntament dient que hi ha unes preguntes que no s’adeqüen al temari
corresponent a la plaça convocada. Es demana al tribunal qualificador que es doni
resposta a aquesta sèrie d’al·legacions. El tribunal fa un informe dient que les
preguntes sí que s’adeqüen al temari. Continua la investigació, a través de
converses d’ella mateixa com alcaldessa acompanyada dels serveis jurídics de
l’ajuntament i, posteriorment, és el comitè d’empresa el que presenta una
al·legació manifestant que aquesta regidora ha participat de la redacció de les
bases d’aquesta convocatòria. Posteriorment, la tècnica que treballava a
l’ajuntament presenta noves al·legacions, manifestant el mateix que el comitè,
dient que el marit d’una regidora es va presentar a aquest procés de selecció.
Amb tota aquesta informació esmentada, es decideix signar un decret en data 16
de juliol de 2014 (la qual cosa es pot ratificar per Secretaria), per tal d’anul·lar
aquest procés selectiu, en el qual s’acullen a l’article 28 d’abstenció, segons les
recomanacions dels serveis jurídics, en el qual es diu que aquesta regidora s’hauria
d’haver abstingut en tot el procés (en el moment de la redacció d’aquestes bases,
sempre i quan fos coneixedora que el seu marit s’anava a presentar). La regidora
de RRHH diu no ser coneixedora que el seu marit es presentaria a aquesta
convocatòria. El govern sabia que la regidora de RRHH participava en la redacció de
les bases, però no sabia que el seu marit participaria d’aquest procés selectiu. Per
tant, per criteris de transparència, acaben anul·lant el procés. En aquell moment,
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des de l’Alcaldia es considera que es donen els requisits de l’article 29 per admetre
la causa de recusació, invocada tant per part dels representants del personal com
de la pròpia persona interessada i, llavors, l’Alcaldia considera que el perjudici que
es pot causar als aspirants és inferior a l’impugnació si aquesta es produís al
finalitzar el procés.
Davant d’això és més fàcil, pel govern, actuar en una situació que no veuen clara,
que no tancar els ulls i fer veure que no passa res. A partir d’aquí ja serà un
contenciós qui decidirà.
Finalment, de forma sincera, demana que abans de fer el tipus d’acusacions que es
fan es miri la documentació. En el cas del procés selectiu d’oficial de segona, el
govern pensava que el president estaria tot el dia en el tribunal. Al marxar al cap
de dues hores, aquesta persona hauria d’haver demanat a la secretaria que sigues
substituït, però això no es va produir i, per això, es va anul·lar, també, el procés,
amb la recomanació jurídica pertinent. A l’endemà, també, per motius festius
aquesta persona tampoc es presenta. Davant de tot això, és veritat, també anul·len
el procés. No haguessin volgut que si tanquen els ulls, els acusessin de mala gestió,
o de favoritismes, i s’estimen més fer les coses ben fetes, aturant els processos, i
que decideixi un altre en comptes de ser ells els que prenen una decisió.
L’alcalde Lluís Giralt, també, comenta que respecte a la informació, aquest decret
d’anul·lació del procés de selecció d’un arquitecte tècnic, ha provocat diferents
recursos, per la qual cosa, ell mateix ha signat un nou decret per tal d’obrir un
procés d’audiència pública segons recomanacions dels serveis jurídics de
l’ajuntament. Per tant, reconeix que l’expedient és important. Ho explica perquè es
tingui coneixement que l’expedient encara no està tancat i, és, per això, que no
s’ha fet una escampada de la documentació. Demana als grups municipals que si
volen consultar l’expedient s’adrecin a la Secretaria de l’ajuntament.
El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), li comenta
a la regidora senyora Scuderi (sobre un comentari que déu haver fet amb el
micròfon tancat) que estaran en el punt de decrets el temps que sigui necessari,
perquè, al cap i a la fi, l’ajuntament està funcionant a base de decrets. Respecte a
la petició de la regidora senyora Gabaldà que es llegeixen la documentació, li afirma
que, efectivament, a ell li agradaria poder-la llegir, però el problema és que no la té
perquè no se l’envien.
L’alcalde Lluís Giralt li torna a recordar que la informació està a l’expedient i que,
tal i com ja va comentar-li al grup municipal socialista, demana que es vingui a
consultar a l’ajuntament, perquè és tracta de documentació que pot estar afectada
per la qüestió de les dades personals.
La regidora senyora Abigail Garrido del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) demana expressament que se li faci arribar una còpia de tot
l’expedient, tal i com tenen dret com a grup municipal de l’ajuntament que són. Així
mateix, a mesura que aquest expedient es vagi engrandint, demana que ser
informats al dia de les novetats del mateix. Alhora, mostra la seva perplexitat per
haver tingut coneixement en aquesta Sessió Plenària de l’existència d’informes i
documentació diversa sobre aquest expedient, que no els havia estat lliurada.
Demana, per tant, es faci la tramesa de la mateixa a la major brevetat possible.
Recorda que, ja en el decret de suspensió del procés selectiu en qüestió, ja va
demanar que se’ls tingués informats, però no ha estat així. Confirma que no se’ls
ha fet arribar cap mena d’informació sobre això. Demana, per tant, que aquesta
mateixa setmana se’ls faci arribar una còpia completa de tota la documentació, per
tal de portar-ho als seus serveis d’assessorament jurídic. Recorda que no estan
acusant, només volen una còpia de tota la documentació per tal de valorar-la.
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Únicament, el que ha posat de manifest són paraules pròpies que hi ha escrites en
els mateixos recursos. Per tant, agraeix que li sigui lliurada tota la documentació
aquesta mateixa setmana.
L’alcalde Lluís Giralt li confirma que enviaran tota la documentació al seu grup
municipal, però insisteix que la tenen a la seva disposició, en la seva globalitat, en
el departament de Secretaria de l’ajuntament. Recorda, així mateix, que la voluntat
d’aquest govern sempre ha estat la transparència, però a vegades hi ha decisions
que no són il·legals però que poden resultar errònies i com a tal s’han de tractar i
s’han de revisar. I si cal revisar els processos, així es farà. De fet, li recorda a la
regidora senyora Abigail Garrido que ha fet referència a un procés de selecció que
era de quan estava ella al govern. Per això, torna a recorda a tothom que es miri
bé la informació perquè aquestes coses, a vegades, passen a totes les cases.
Finalment, declara que ells han actuat amb transparència, han agafat el tema i han
discutit com a govern i s’ha tirat endarrera quan calia que es fes i si ha hagut un
error, es reconeix aquest error i després les gestions de l’error són més o menys
encertades. Finalment, aclareix que ha hagut aquesta anul·lació en pro de fer les
coses bé i, per tant, si s’ha de tirar endarrera una vegada es farà, i si cal dues,
també.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
4. Donar compte del compliment de la Llei de Morositat (2n. trimestre
2014)
“LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i
d’estímul al creixement i a la creació de treball.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de les factures del Sector Públic.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (entrada en vigor 31 de juliol de 2014)
S’INFORMA:
PRIMER: D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.3 de la llei 15/2010, els
Tresorers de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei per al pagament de les obligacions de
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cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i la quantitat global de
les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
Així d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 del RDL 4/2013,
s’estableix que el procediment d’acceptació i comprovació de la conformitat dels
béns o serveis no podrà ser de més de 30 dies naturals des de la data de recepció
dels béns o prestació del serveis i que el termini de pagament serà de 30 dies a
comptar de la data d’aprovació de les factures.
Per altra banda, segons l’article 10.2 de la llei 25/2013 s’estableix que els òrgans o
unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat de les
Administracions Públiques elaboraran un informe trimestral en relació a les factures
per a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el
registre i per a les quals no s’hagi efectuat el reconeixement de la obligació per
l’òrgan competent. A més, l’article 12.2 de la mateixa estableix que l’òrgan de
control intern elaborarà un anualment un informe en el que s’avaluï el compliment
de la normativa en matèria de morositat que s’haurà d’elevar al Ple.
Per últim, d’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes
autònoms locals subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria
per a cada trimestre natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i
Coneixement el mes següent al del tancament del trimestre natural.
SEGON: Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al segon
trimestre de l’exercici 2014, estructurat en dos grans blocs:
Pagaments del segon trimestre de 2014 ( annex I):
En primer lloc la informació relativa als pagaments efectuats entre el dia 1 d’abril i
el 30 de juny de 2014, d’acord amb la “Guía para la elaboración de los Informes
trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y
Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, que va
publicar el Ministeri d’Economia i Hisenda.
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Factures o documents justificatius
Dins de període legal
pendents de pagament a final de PMPP
Número
Import
trimestre
PMPPE2 d'operacions
1
total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.
20,33
21 -Reparaciones, mantenimiento
18,69
y conservación.
22 -Material, suministros y otros. 24,83
23 - Indemnizaciones por razón
5,82
del servicio.
24 -Gastos de publicaciones.
0,00
26 Trabajos realizados por
0,00
Instituciones sin fines de lucro
27 -Gastos imprevistos y
0,00
funciones no clasificadas
2 - Sin Desagregar
0,00

Apicados a presupuesto
Pendientes de aplicar a
presupuesto
TOTAL

Número
d'operacions

Import
total

68,34

46

26.178,62

5

1.495,35

32,58

135

46.123,37

27

7.612,73

53,47

306

641.148,92

92

114.148,76

0,00

35

1.163,91

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

3

152.646,20

2

47.502,39

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales
Apicados a presupuesto (capítulo
14,54 15,03
6)
Pendientes de aplicar a
0,00
0,00
presupuesto
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Apicados a presupuesto
Pendientes de aplicar a
presupuesto
Sin desagregar

Fora de períoode legal

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

21,88

0,00

7

12.902,80

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

22,38

41,98

532

880.163,82

126

170.759,23

Aquesta Guia inclou entre altres els següents càlculs a incloure a l’informe:
“1. Cálculo del período medio de pago (PMP). El “Periodo medio de pago” de los
efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que se ha
tardado en realizar los pagos.
2. Cálculo del período medio de pago excedido (PMPE). El “Periodo medio de pago
excedido” de los efectuados en el trimestre es el indicador del número de días
promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal.
D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
a) Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 658
b) Quantitat
total
d‘operacions
trimestre:1.050.923,05 euros

comercials

pagades

durant

el

c) Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 532 (80,85%)

21

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 880.163,82 euros(
83,75 %)
e) Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 126 ( 19,15%)
f)

Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 170.759,23
euros ( 16,25%)

g) Període mitjà de pagament ponderat des de l’aprovació de la factura (PMP):
22,38 dies
h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures
pagades fora del termini legal des de l’aprovació de la factura (PMPE): 41,98
dies
Tal com ja es va posar de manifest en l’informe corresponent al primer trimestre,
degut a la modificació introduïda pel RDL 4/2013 actualment el període mig de
pagament es calcula des de la data d’aprovació de les factures, de forma que es
disposa de 30 dies des de la recepció de les factures per a la seva aprovació i a
partir de la data de l’aprovació 30 dies més per al pagament de les factures.
D’acord amb l’anterior, el programa comptable si han transcorregut més de 30 dies
des de la recepció de la factura sense que s’hagi aprovat, pren com a data d’inici de
la per al còmput del període de pagament, la data de recepció de la factura més 30
dies, que és en el mateix sentit en el que s’ha redactat Reial Decret 635/2014.
De les dades anteriors es pot extreure que el període mig de pagament de 22,38
dies és inferior als 30 dies màxims establerts pel RDL 4/2013, de forma que es
compleixen els requisits legals.
S’ha de fer constar que l’increment en el nombre de factures pagades fora del
termini legal de pagament es deu principalment el fet que dins de la relació hi ha
una agrupació de 62 factures de Endesa Energia, S.A.U. que representen quasi un
50% de les 126 factures i al fet que durant aquest trimestre s’han realitzat
pagament de les factures aprovades per reconeixement extrajudicial de crèdits en
el Ple de 16 de juny de 2014.
Factures o document justificatius pendents de pagament 30 de juny de 2014
(annex II)
Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es
troben pendents de pagament a 30 de juny de 2014:
Factures o documents
justificatius pendents de
pagament a final de trimestre

PMPP
PMPPE2
1

Dins de període legal

Fora de períoode legal

Número
d'operacions

Import
total

Número
d'operacions

Import
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.
21 -Reparaciones,
mantenimiento y conservación.
22 -Material, suministros y
otros.
23 - Indemnizaciones por razón

24,01

12,00

2

1.877,31

1

119,71

33,28

16,22

16

21.283,23

40

7.376,72

38,72

20,83

68

69.586,70

77

75.797,93

38,26

15,60

1

82,75

7

198,52
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del servicio.
24 -Gastos de publicaciones.
26 Trabajos realizados por
Instituciones sin fines de lucro
27 -Gastos imprevistos y
funciones no clasificadas
2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales
Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales
Sin desagregar

28,65

16,21

2

32.514,35

3

6.697,78

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL

36,03

20,09

89

125.344,34

128

90.190,66

i)

Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre:
217

j)

Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament a final del
trimestre: 215.535 euros

k) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 89 ( 41,01%)
l)

Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 125.344,34 euros
( 58,15%)

m) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 128
(58,99%)
n) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 90.190,66 euros
(41,85%)
o) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de l’aprovació de la
factura (PMPP): 36,03 dies
p) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora
del termini legal des de l’aprovació de la factura (PMPPE): 20,09 dies
En aquest trimestre s’ha produït un increment en el nombre de factures pendents
de pagament degut al canvi de criteri de morositat, ja que s’ha incrementat el
nombre de dies que es disposen des del registre d’entrada de la factura per a
realitzar el pagament i per tant en el tancament del trimestre hi ha més factures
pendents, però per a les quals ja està programada la data de pagament durant el
mes de juliol.
No obstant, s’ha detectat que la fórmula de càlcul dels terminis de pagament pot
induir a un error en la interpretació de les dades obtingudes. Així en el cas de les
factures pendents de pagament dins del termini legal el llistat sí que dona
correctament els valors, de forma que el nombre de dies que resten fins el
venciment es calculen des de la data de la aprovació de la factura per la Junta de
Govern Local.
Al contrari, per a les factures pendents de pagament fora de termini legal es
produeix un error, de forma que per a aquelles factures en que el termini de
tramitació s’ha demorat més de 30 dies, el càlcul del venciment el fa sent 30 dies
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des del registre d’entrada, quan el correcte seria 60 dies, ja que serien 30 de
tramitació més 30 de pagament.
En resum, de les 128 factures que apareixen pendents de pagament amb demora,
una vegada agrupats els diferents codis de factura que es corresponent a un única
factura però que es desglossen per a aplicar-les a diferents aplicacions
pressupostàries, tenint en compte que existeix un agrupació de Endesa Energia,
S.A.U. que són 48 factures, i corregits els errors mencionats anteriorment, resulta
que a 30 de juny existeixen només 6 factures pendents de pagament amb demora,
3 de les quals consten com a pagades durant el mes de juliol i de la resta, 2 estan
pendent de regularització i la última està retinguda per perquè l’interessat presenta
deutes amb l’ORGT (veure Annex III).
TERCER: Pel que fa a les obligacions de la intervenció d’emetre informe al Ple,
s’adjunta al present informe una relació detallada de les factures en les quals hagin
transcorregut més de 30 dies des de la seva anotació en el citat registre de factures
i no s'hagin tramitat (acord d’aprovació) de l’Entitat Local a 30 de juny de 2014.
Aquestes factures resten pendents de conformar per les àrees corresponents i que
es poden resumir de la següent forma:
NUM
FACT

% FACT

BENESTAR SOCIAL
SANITAT
EDIFICIS MUNICIPALS
CULTURA

1
0
0
0

2,00%
0,00%
0,00%
0,00%

EDUCACIÓ

4

8,00%

16

32,00%

3

6,00%

16
0
0
9

32,00%
0,00%
0,00%
18,00%

0
0

0,00%
0,00%

1
0
0
0
0
0
0

2,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

AREA

ENLLUMENAT
ESPORTS
NOVES TECNOLOGIES
MITJANS DE COMUNICACIÓ
GOVERNACIÓ
RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ I S.
ECONÒMICS
RESIDUS
URBANISME
JARDINERIA
VIA PUBLICA
OCUPACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
SAD
ÒRGANS DE GOVERN
TOTAL

50

IMPORT
% FACT
15.734,66
€ 16,34%
0,00 € 0,00%
0,00 € 0,00%
0,00 € 0,00%
1.630,85
€ 1,69%
5.301,27
€ 5,50%
1.368,42
€ 1,42%
69.159,40
€ 71,81%
0,00 € 0,00%
0,00 € 0,00%
805,13 € 0,84%
0,00 €
0,00 €
2.315,73
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00%
0,00%
2,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00% 96.315,46 100,00%
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€
Les 50 factures que es troben pendents de conformar presenten una mitjana de
110 dies per a la seva tramitació, és a dir 80 dies d’excés respecte els 30 dies que
atorga la normativa. Més enllà, en termes ponderats amb els imports de les
factures, aquests es transformen en 194,48 dies d’excés.
En quant a l’evolució respecte al 1r. Trimestre de 2014

AREA

PENDENTS
CONFORMAR A
30/06/2014
NUM
FACT

BENESTAR SOCIAL
SANITAT
EDIFICIS MUNICIPALS
CULTURA

1
0
0
0

EDUCACIÓ

4

ENLLUMENAT
ESPORTS

16
3

IMPORT
15.734,6
6€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.630,85
€
5.301,27
€
1.368,42
€
69.159,4
0€

PENDENTS
CONFORMAR A
30/03/2014
NUM
FACT
3
0
0
0
4

7
4

13.795,9
7€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.020,20
€
6.827,32
€
1.369,61
€
62.214,7
5€

-1

NOVES TECNOLOGIES
MITJANS DE
COMUNICACIÓ
GOVERNACIÓ

16
0
0

0,00 €
0,00 €

0
0

0,00 €
0,00 €

0
0

RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ I
SERVEIS ECONÒMICS
RESIDUS

9

805,13 €

1

97,90 €

8

0
0

0
0

0,00 €
0,00 €

0
0

URBANISME
JARDINERIA
VIA PUBLICA
OCUPACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA

1
0
0
0
0

0,00 €
0,00 €
2.315,73
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

1
0
0
0
0

SAD

0

0,00 €

1

2.953,70
€

-1

ÒRGANS DE GOVERN

0

0,00 €
96.315,4
6€

3

TOTAL

50

15

IMPORT

EVOLUCIÓ
ULTIM
TRIMESTRE
EVO.
EVO.
IMPOR
FACT
T
1.938,6
-2
9€
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
-389,35
€
0
1.526,0
9
5€

38

653,40 €
89.932,8
5€

1

-3
12

-1,19 €
6.944,6
5€
0,00 €
0,00 €
707,23
€
0,00 €
0,00 €
2.315,7
3€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.953,7
0€
-653,40
€
6.382,6
1€
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Les factures pendents per àrea amb morositat han augmentat en valors absoluta en
12 factures respecte les dades del primer trimestre de 2014. Advertir especialment
per import i quantitat la facturació pendent en el departament de Noves
Tecnologies.
QUART: Tal com s’estableix en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, sens perjudici de que
el present informe sigui presentat i debatut pel Ple de la Corporació, serà
obligatòria la seva remissió al òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda
i de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Tal com s’estableix en l’article 5.4 de la Llei 15/2010, el Ple en el termini
de 15 dies des de la reunió de coneixement d’aquesta informació, publicarà un
informe agregat de la relació de factures i documents que s’hagin presentat
agrupant-los segons el seu estat de tramitació. Aquest informe es recull a l’annex
IV.
Sant Pere de Ribes, 25 d‘agost de 2014
L’interventor acctal.,

La Tresorera

Josep Del Moral Martín

Anna Carnicer Heras”

Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que excepte algun tema de factures pendents,
la resta són dades positives.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5. Renúncia i acceptació càrrec regidora
Lluís Giralt (alcalde): explica que la regidora presenta, en un primer moment,
una sol·licitud de renúncia al seu càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. Aquesta
instància és el motiu de la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia de la Sessió
Plenària del dia d’avui. Posteriorment, presenta una altra instància, comunicant que
havia deixat de forma part del partit polític Unió Democràtica de Catalunya, i
referint-se a la instància anteriorment presentada, de la qual li van dir que no era
vàlida per haver-se presentat a través de la seu electrònica, demana no sigui
tinguda en compte i sigui considerada com a regidora independent i sense carteres
de govern. Per tot plegat, aquesta renúncia no és plena.
Des de l’Alcaldia es considera que aquesta regidora, a raó d’una decisió errònia,
que desprès ha tingut conseqüències, i pels recursos que ha presentat, a quedat
condicionada la seva labor en aquest govern. Reconeix que fins aleshores havia
desenvolupat la seva tasca amb total honestedat i rectitud. Des del govern se li ha
demanat la seva dimissió definitiva, però com no és el cas, l’alcalde ha signat un
decret retirant-li totes les seves obligacions de govern. Recalca que la feina
realitzada per part de la regidora ha estat molt bona, tirant, per exemple, endavant
el conveni amb els treballadors, però ha hagut una situació i unes conseqüències
d’una acció seva, que sense ser il·legal, condiciona la seva activitat.
Comunica, per tant, que aquest punt com a tal, no hi és.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): des del seu grup interpreten que el mínim que
podia passar davant de tota aquesta situació era el cessament de les seves funcions
per part de la regidora de Recursos Humans. Considera que el recurs presentat per
part de la mateixa regidora és un gran falta de respecte cap a la seva mateixa feina
feta. Malgrat les bones paraules de l’alcalde on considera una feina ben feta la
realitzada per part de la regidora de RRHH, ella pensa que ha estat amb molt males
formes. Es tracta del primer incident greu que passa a la seva regidoria, però no el
primer en general, per tant, no estan d’acord amb que es lloï la seva feina, perquè,
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per exemple, el tema de l’aprovació del conveni també ha estat gràcies a d’altres
membres de l’equip de govern, així com gràcies als representants dels treballadors.
Recorda que ja va dir en el seu moment, que s’havia d’haver gestionat d’una altra
manera tot aquest procediment, tal i com va comunicar a l’alcaldessa sortint i a
l’alcalde entrant, al llarg de la setmana del 15 de juliol de 2014. Desitja, per tant,
que serveixin els fets per gestionar les coses d’una altra manera. Recorda que
estem davant d’un element d’ètica política, que, en aquests moments, ha quedat
tocat, a raó que es perjudica a uns tercers que no tenen res a veure amb tot això
(considera que la situació es salva parcialment amb el cessament que es produeix
en el dia d’avui). Desconeix, finalment, quins fruits es recolliran amb la no renúncia
de la regidora. Entén, així mateix, que són dues les parts afectades negativament
en aquest procés: per una banda, les persones que es van presentar en tot aquest
procés selectiu i, per una altra, el municipi de forma indirecta, perquè alguna cosa
es deu deixar d’estar fent, mentre es resol tot aquest tema, el qual demana que es
resolgui el més aviat possible, tant jurídica com èticament.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, reconeix, malgrat la invocació contínua
del senyor alcalde a la transparència, que es parla d’una sèrie de documentació que
el seu grup no tenia ni idea que existís. Recorda que la transparència no es donar
les paraules al ple, i sí donar la informació als grups municipals. Recorda que per
motius molt més senzills que aquesta situació, el govern havia fet convocatòries de
reunions mitja hora abans de la Sessió Plenària corresponent, per explicacions
certes situacions o posicionaments respecte algun punt del mateix. Considera que
el fet que una regidora del Ple municipal amb responsabilitats de govern, no
acredita al senyor alcalde, tot just, a poder parlar de transparència. El que,
realment, s’exerceix des del govern envers els grups municipals de l’oposició és
l’opacitat. Recorda que avui mateix a les 3 de la tarda, estava, encara, arribant
documentació pel Ple de les 7 de la tarda, tal i com, també, ha explicat el portaveu
del grup municipal popular. Afirma que el seu grup hagués agraït haver tingut una
reunió prèvia per tal de parlar d’aquest tema amb tots els grups municipals.
Respecte a l’ètica, considera que es podria parlar llargament. A més, pensa que els
ciutadans ja deuen tenir una opinió formada sobre tot això.
Demana, finalment, que en ares de la transparència, els hi facin arribar tota la
documentació relacionada amb aquest tema, de la qual no disposen a hores d’ara.
A més, emplaça a la senyora regidora Maribel Lucas de continuar treballant per allò
que es van presentar: treballant pels ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes.
Joan Garriga (UM9-PA): en primer lloc, considera que l’anterior alcaldessa ja ho
ha explicat prou bé com va anar tota la història, en el punt relacionat amb els
decrets. Reconeix que pensava que tot es resoldria de diferent manera, això denota
una complexitat enorme en tota la situació, pel propi govern, la qual s’intentarà
atendre de la millor manera possible, amb la tranquil·litat necessària pel bé comú.
Pensava que, tot plegat, es resoldria amb una dimissió. Ara serà el govern qui
analitzarà com afecta a la governabilitat del municipi (tant al govern com a la
comunitat), aquesta situació. Afirma que intentaran resoldre aquesta crisi de
govern de la millor forma.
Per una altra banda, reconeix que poden ser considerats d’ineficaços, tal i com ha
fet el regidor senyor Javier Rodríguez, a l’hora de lliurar la documentació dels
expedients presentats, però pensa que no s’han de confondre les coses, perquè
això no té res a veure amb els casos que ocupen. Efectivament, confirma que es
tracten de maneres d’actuar, però amb posicionaments ètics i de transparència. El
que els ha portat a actuar d’aquesta manera, no ha estat una qüestió legal, sinó
una manera d’entendre la cultura política i això ja ho sabia la regidora Maribel
Lucas. Considera que no poden estar en un govern on hi hagi símptomes que
puguin fer pensar que s’ha actuat malament. Reconeix que pugui sorprendre
aquesta forma d’actuar, desprès de 18 anys de clientelisme de l’anterior equip de
govern en aquest ajuntament. Diu que això no ha passat mai perquè són l’exemple
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contrari a tot això. 18 anys de clientelisme opac, de clientelisme ben fet, amb
assessoraments legals, que els han permès omplir les institucions on han governat,
que inclòs, en aquest ajuntament, hi ha algú que es pensa que se li han fet les
coses per ser socialista. El regidor senyor Garriga reconeix que només s’han fet les
coses, tot just, per criteris polítics. Hi ha qui al·lega en unes al·legacions que li
estan “matxacant” per ser socialista, induint que estava en el lloc on estava per ser
socialista, i es deu pensar, que ara com qui ha entrat no són dels seus, per això li
han tret d’allà. Malgrat tot això, el que està segur és que els grups municipals de
l’oposició haguessin resolt l’anomenada crisi de diferent manera. No haguessin
resolt la situació per decret i posant els papers al damunt de la taula, dient-li a una
companya de govern que aquesta situació no forma part de la cultura política que
defensen. Reconeix que sí, que és possible que la regidora senyora Lucas hagi estat
un cap de turc d’una manera d’entendre la política. Així mateix, reconeix que la
legalitat li donava certa raó, permetent aquestes situacions, en la pràctica, encara
que pensa que no haurien de forma part de l’ordenament jurídic. I és, per això, que
han actuat. Confirma que no es posaran nerviosos per aquesta situació i si ho han
fet malament, ja hi haurà un tribunal que resoldrà. Reconeix, també, que potser si
han estat massa agosserats. Insta als grups municipals de l’oposició per tal que
demanin tota la informació relacionada amb aquest expedient. No accepta, per una
altra banda, que se’ls acusi d’opacs ni de prevaricació, però sí de que s’han passat,
perquè si la legalitat ho permetia es podia haver entomat el tema d’una altra
manera. Afirma que un any al govern és poc per resoldre certes qüestions de forma
satisfactòria, sent el primer cas amb el qual es troben. Si ells no detecten que es
donen al 100% els paràmetres de transparència, el que faran serà actuar de la
manera més oportuna i fent menys mal, sent conseqüents amb el que pensen.
Abigail Garrido (PSC-PM): li reconeix al regidor senyor Joan Garriga que està
cansada que per tal de defensar-se ell i el seu govern, sempre s’acusi al PSC (ho
considera un clàssic). Creu que la gent també està cansada del “y tu más”. Recorda
que des del principi del mandat de l’actual govern, s’està acusant al PSC de tot el
que es fa malament, fins i tot de les coses que genera el propi govern actual. En
aquest cas, l’únic que diuen és que no han tingut informació i, per tant, aquesta
transparència queda en entredit i no és certa, i, a més, diuen que aquest procés
que han portat tal i com han considerat més oportú des del govern, i que ha
comportat la sortida d’una regidora del govern, no els agrada. Recorda que ja, en el
seu moment, van advertir que entre els membres del govern no es portaven tant
bé com volia fer semblar. Recorda que es tracta del tercer regidor que ja no
continua en aquest govern, perquè van decidir de marxar d’ell, malgrat que
s’omplen la boca dient que fan les coses sempre millor que l’anterior equip de
govern, per la qual cosa, desconeix on està aquesta complicitat que diuen que en
tenen.
Recorda, finalment, que, únicament, posen de manifest allò que diuen els papers
als quals han tingut accés. Torna a dir, per tant, que aquest tema ho portaran a
l’assessorament dels seus advocats per tal que valorin si aquest procediment
s’ajusta o no a la llei. Tot just per això no es sentiran culpables, ni cal que el senyor
regidor Garriga els ha d’acusar.
Javier Rodríguez (PPC): respecte a les paraules del senyor regidor Garriga sobre
la cultura política voldria preguntar-li a l’equip de govern i a l’alcalde en concret,
sinó han fet cap pressió envers la senyora regidora Maribel Lucas per tal que
presentés, finalment, la renúncia a l’acta de regidora. Per una altra banda, li
reconeix al senyor regidor Garriga, el qual ha afirmat que no està nerviós, que ell,
si estigués al govern, amb la nova situació si que ho estaria una mica, per la qual
cosa, suposa que el senyor regidor Garriga deu tenir els nervis de plom. Sembla ser
que fins el darrer moment no ho han tingut clar.
Maribel Lucas (no adscrita): en un primer moment, entén que ella hagi pogut
estar un dels motius pels quals aquest procediment s’hagi decidit anul·lar i
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retrocedir però els membres del govern saben que des del moment que la
treballadora interina va suspendre van haver un seguit d’instàncies on s’acusava,
per exemple, que les preguntes de l’examen no tenien a veure amb la plaça
convocada o que els membres del tribunal eren parcials, com la cap d’Urbanisme o,
posteriorment, ella mateixa. Al cap i a la fi, l’interès d’aquesta treballadora i del
comitè d’empresa era que s’aturés aquest procés. Independentment, que ella
hagués intervingut en la redacció de les bases, recorda, tal i com ha dit la regidora
senyora Abigail Garrido que la redacció de les bases van estar en exposició pública
sense rebre cap al·legació i sent acceptades per part del mateix comitè d’empresa.
Considera, així mateix, que el fet que el seu marit es retirés, és motiu suficient per
tal que el procediment continuï i no que s’anul·li directament i es retrotraigui a
l’elaboració de les bases. Creu que el perjudici serà més gran per les persones que
han superat les proves fins ara, quan, a més, es vol modificar el redactat de les
bases. Reconeix que és una situació que, realment, li sobta considerablement,
quan, a més, es tracten de recursos extemporanis. Recorda que malgrat que la
persona que podia ser recusada ja va dimitir, el decret es va tirar endavant
igualment. Insisteix que ara és el moment de rectificar, perquè sinó les grans
perjudicades seran les persones que havien superat totes les proves fins el
moment.
Anna Gabaldà (UM9-PA): recorda que en el moment en el qual s’anul·la el
procés, és quan es retira el marit de la regidora. Aclareix, per tant, que a l’endemà
de la signatura del decret d’anul·lació es quan es retira el seu marit i així ho avala
Secretaria. Recorda que van donar tres setmanes per tal que arribés aquesta
resposta, la qual no es va donar en aquest temps. Aquesta és la veritat davant de
tot el procés.
Maribel Lucas (no adscrita): li recorda a la regidora senyora Anna Gabaldà que
la veritat no és només aquesta. Davant d’aquesta situació, reconeix que no
descarta la seva dimissió, però no d’aquesta forma. En la darrera instància, ella
sol·licitava que se li treies la cartera de Recursos Humans, i quedar-se com a
regidora independent.
L’alcalde recorda que qui dóna el torn de paraula és ell.
Joan Garriga (UM9-PA): li confirma al senyor regidor Javier Rodríguez que no
han hagut cap mena de pressions envers la senyora regidora Maribel Lucas,
únicament, que hi ha diferents maneres de sortir d’una situació que s’observa i
diferents opinions. En canvi, no es sent nerviós, però sí preocupat. Estaven en un
govern en majoria on era possible la governabilitat amb tranquil·litat i avui, amb
l’escenificació de la pèrdua d’una regidora del govern aquesta majoria es perd.
Lluís Giralt (alcalde): reconeix que coneixen les conseqüències de l’acció de la
regidora Maribel Lucas i de les decisions que ha pres l’alcaldia amb el seu
cessament, però entenen que els regidors que formen part del govern han d’estar
en plena capacitat i no estar condicionats per diferents aspectes que han sorgit d’un
error estratègic.
Per una altra banda, respecte a la intervenció de la senyora regidora Abigail
Garrido, avisa a la ciutadania que l’ajuntament té molts advocats, als quals se’ls hi
demana informes i conclusions jurídiques. Recorda que totes les decisions tenen,
més o menys, un rerafons jurídic garantit. Hi ha decisions polítiques amb una
prèvia valoració jurídica. Confirma que és un tema del qual es parlarà i, per tant,
s’anirà informant correctament.
Abigail Garrido (PSC-PM): li recorda a l’alcalde que el que ha comentat no és el
que ella ha dit a la seva intervenció. Li demana a l’alcalde que li proporcioni els
informes tècnics i jurídics als quals s’ha referit respecte a aquest tema, perquè a
dia d’avui encara no la tenen. Així mateix, li recorda que tota la documentació de
tot el procés, no únicament del decret, la portaran a valoració dels seus advocats.
Lluís Giralt (alcalde): reafirma que el que ha dit és que, per tranquil·litat de la
població, l’ajuntament té advocats que valoren les diferents decisions, per tal que
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quedi clar que no és només un tema de lluita d’advocats, sinó que hi ha uns
advocats amb molta experiència i qualitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
6. Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de
Nomenclatura de Sant Pere de Ribes
“Tomàs Carandell i Baruzzi, President de l’Àrea de Persones i Coneixement de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va constituir el 21 de juny
de 2005, d’acord amb el Reglament d’Ordenació Municipal d’aquesta població que
prioritza la participació ciutadana en els mecanismes de govern, la Comissió de
Nomenclatura Local com a òrgan de consulta en tot allò que faci referència a la
nomenclatura del terme de Sant Pere de Ribes, la qual depèn directament de la
Regidoria de Cultura.
El Ple Municipal de Sant Pere de Ribes va aprovar els annexos I i II de la Normativa
de la Comissió de Nomenclatura Local de Sant Pere de Ribes el 21 d’abril de 2009,
d’acord amb el Reglament d’Ordenació Municipal d’aquesta població.
La voluntat de l’equip de Govern és que els grups municipals puguin designar a la
persona que els representi sense que sigui requisit que aquesta sigui regidor/a del
Ple Municipal, com es fixava fins al moment.
Per aquest raó es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
1. Modificar el punt III.1.b. del Reglament substituint “1 representant de cada
Grup Municipal present al consistori” per “1 persona nomenada per cada
grup Municipal amb representació al Ple, que no necessàriament ha de ser
regidor/a”.
2. Modificar els punts III.1.c. i III.1.d substituint “1 membre escollit per
delegació, del Centre d’Estudis Ribetans” i “1 membre escollit per delegació,
del Grup d’Investigadors de les Roquetes” per “una persona escollida per
delegació de cada entitat dedicada a la recerca històrica que estigui en actiu
al municipi”. S’inclourà un annex amb la relació d’entitats de recerca
existents al municipi.
3. Modificar el punt III.1.h substituint “1 Personal tècnic de l’Àrea de Serveis a
les Persones” per “una persona tècnica de l’Àrea a la qual estigui adscrita la
Comissió de Nomenclatura que, delegada per l’Ajuntament, actuarà com a
secretari”.
4. Eliminar el punt III.1.i. que diu “un administratiu o una administrativa (o
auxiliar) de l’Àrea a la qual estigui adscrita la Comissió de Nomenclatura
Local que, delegat per l’Ajuntament, actuarà també com a secretari”.
5. Procedir a fer-ne exposició pública durant 30 dies mitjançant edicte en el
BOP i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de possibles al·legacions i,
en cas de no presentar-se’n cap, procedir a elevar a definitiu aquest acord
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sense necessitat d’adoptar-ne un de nou
Llei 11/1999).

(art. 49 LRBRL, modificat per la

6. D’acord amb l’article 70.2 de la Llei de modernització del govern local,
s’haurà de publicar íntegrament al BOP.”
Sant Pere de Ribes, a 24 de juliol de 2014
Tomàs Carandell I Baruzzi
PRESIDENT DE L’ÀREA DE PERSONES i CONEIXEMENT”
Josep Rius (CiU-ViA): explica que, bàsicament, el que s’ha pretès ha estat fer
més àgil la comissió de nomenclatura, permetent que qualsevol persona d’un partit
polític pugui participar, així com aquelles entitats dedicades a la recerca històrica i
altre personal de l’ajuntament a més de l’administratiu.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): proposa afegir un annex, en el punt número 2
de la proposta, on hi hagi una relació de les entitats dedicades a la recerca històrica
oberta per tal de poder anar incorporant de noves, sense haver de canviar el
reglament en si. Confirma que si s’accepta aquest annex, el seu grup votarà
favorablement.
Josep Rius (CiU-ViA): accepta la proposta del grup municipal socialista, afirmant
que li sembla molt bona idea.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): demana si li faci arribar aquest llistat
actualitzat.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
7. Aprovació manteniment de la prestació del servei de la llar d’infants
l’Espígol a la Cooperativa El Cargol SCCL
“Tomàs Carandell Baruzzi, President de l’Àrea de Persones i Coneixement de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN:
En data 31 d’agost de 2014 va finalitzar la concessió de la llar l’Espígol a la
Cooperativa El Cargol SCCL i per proveir la llar d’un nou concessionari, es va
aprovar un nou Plec de Clàusules administratives i tècniques, mitjançant el Decret
d’Alcaldia de 18 de juny de 2014, num 331/2014. A partir de llavors, es va iniciar la
licitació per adjudicar la nova concessió i la fase de presentació d’ofertes va
finalitzar el passat 18 de juliol.
Atès que la Cooperativa El Cargol SCCL no va presentar la garantia en el període
requerit, en data 2 de setembre de 2014 es va concedir una ampliació de 5 dies
hàbils per presentar-la, que ha finalitzat avui 9 de setembre, sense que aquesta
s’hagi presentat.
Es dona la circumstància de que no hi ha altres ofertes presentades per gestionar la
llar l’Espígol, per lo que no es pot procedir a formalitzar contracte amb altres
ofertants. Per aquest motiu, cal iniciar un nou procediment per adjudicar la llar.
La llar l’Espígol té, a data d’avui, 56 infants matriculats i el servei no es pot
desatendre. Per aquest motiu, cal aplicar la clàusula setzena Obligacions del
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Concessionari A.1 c), del Plec de Clàusules Administratives de l’anterior concessió,
que diu literalment :
“c) ...En cas d’extinció normal del contracte l’adjudicatari/a haurà de prestar el
servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió”
Atès que ens trobem a inici del curs 2014-2015, atès el tipus de servei en el que un
trencament de la continuïtat educativa podria anar en perjudici dels alumnes i les
famílies,
Vist l’informe emès pel Cap del Servei d’Educació, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
1. Mantenir la concessió de la gestió de la llar L’Espígol a la Cooperativa El
Cargol SCCL, fins el 31 d’agost de 2015, d’acord amb els Plecs i l’oferta
presentada per a l’anterior concessió, que finalitzava el 31 d’agost de 2014.
2. Amb la modificació que es va fer a l’Ordenança 53, en el Ple del passat mes
de juliol, l’Ajuntament haurà d’aportar a la concessionària la quantitat de
39.992,04 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14100 321 22717,
repartit en 12 mensualitats, 4 amb càrrec al Pressupost del 2014 i la resta
amb càrrec al Pressupost de 2015.
3. Notificar el present acord als interessats.
Sant Pere de Ribes, 9 de setembre de 2014
El President,”
Laura Marcos (UM9-PA): explica que la cooperativa El Cargol, única oferta
presentada envers el nou plec, no va presentar la garantia en el temps que tenia
per fer-ho, per la qual cosa, proposen mantenir la concessió a la mateixa
cooperativa durant un any més, fins el 31 d’agost de 2015. Consideren que es
tracta de la millor opció, atès que s’està a principi de curs i així no es perjudica als
alumnes ni a les famílies.
Javier Rodríguez (PPC): explica que, de moment, en aquest punt no es
posicionaran perquè resulta que la informació els ha arribat massa tard i, a més,
substituint a d’altre que havien rebut anteriorment, inclòs el mateix dictamen.
Recorda que no es pot incorporar a l’ordre del dia del Ple, cap punt que no hagi
estat tractat a la seva comissió informativa. En aquest cas, resulta que s’incorpora
un nou punt en la part resolutiva del dictamen. No es va comentar a la junta de
portaveus, ni correspon aquest dictamen amb el que es va lliurar amb la
convocatòria de la mateixa Sessió Plenària. Es va enviar el dia anterior al Ple, a les
14,13 hores amb un paquet d’altres documents, sense avisar ni en el mateix Ple.
Sol·licita, per tant, la retirada d’aquest punt, per no complir amb la dictaminació
pertinent.
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que la tramesa de la documentació
relacionada amb aquesta proposta ha estat una autèntica vulneració dels drets dels
regidors i regidores d’aquest Consistori. S’ha fet arribar la documentació amb
comptagotes i vulnerant, també, els drets dels membres de les comissions
informatives. A més a més, la informació part d’ella ha estat segada. Aquest punt
de l’ordre del dia ha estat un despropòsit o, potser, en realitat aquest despropòsit
ha estat un propòsit.
Recorda als membres del govern, que quan van entrar a governar ja sabien que
aquesta concessió finalitzava aquest estiu i que el curs escolar començava al
setembre. Van aprovar les bases a finals de juny, finalitzant la presentació d’ofertes
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a finals de juliol. Tot massa just, tenint el mes d’agost pel mig. De les quatre
empreses que van a veure la llar d’infants, només una es presenta, tot just la que
ja ha gestionat durant quatre anys aquesta llar d’infants. Però, ara resulta que no
diposita l’aval dels 20.000 euros, per la qual cosa el procés queda desert. I ara, la
proposta del govern es prorrogar un any més la concessió a aquesta mateixa
empresa, sent curiós que, a més, l’ajuntament incrementa la seva aportació en
20.000 euros més, tot just la quantitat que s’estalvia aquesta empresa no
presentant l’aval corresponent. O sigui que la cooperativa El Cargol tindrà un any
més de concessió a uns preus molt més assequibles. A més, explica que les altres
empreses no es van presentar perquè l’estudi econòmic no quadrava amb la
realitat. Troba curiós, finalment, que aquesta empresa que es presenta són
familiars directes de membres de l’equip de govern.
Arrel d’aquest despropòsit generalitzat, demana que: es retiri aquest punt de
l’ordre del dia; insta al govern a tornar a obrir el període de concurs i aquest quedi
resolt en un termini màxim de dos mesos, perquè guanyant una empresa diferent a
l’actual, si fos el cas, podrien subrogar-se els contractes dels treballadors i el
mateix projecte educatiu que marca l’ajuntament en la seva concessió; demana
una còpia íntegra, de forma immediata, de tot l’expedient, perquè tenen indicis que
la cosa no està suficientment clara, i volen que s’investigui si en aquest cas ha
hagut algun tracte que no ha estat suficientment transparent (la regidora senyora
Abigail Garrido demana a la regidora senyora Anna Gabaldà que l’ha deixi acabar la
seva intervenció). Finalment, expressa que si aquest no es retira de l’ordre del dia,
el seu grup no participarà en la votació.
Lluís Giralt (alcalde): explica que es tracta d’una situació referida al concurs
corresponent per la concessió de la llar d’infants l’Espígol. Reconeix que,
efectivament, es va fer amb un període just de temps, però amb l’antelació
necessària, coincidint amb el final del curs 2013-2014. Finalment, aquest concurs
queda desert, encara que, prèviament, s’havia presentat l’empresa que ja ho
gestionava però a causa d’una problemàtica pròpia de la mateixa empresa no
acaben presentant l’aval que pertocava per tal de finalitzar el concurs. Recorda que
s’està parlant d’un servei que políticament es té la voluntat de mantenir-ho actiu,
com és la gestió d’una llar d’infants. Per tant, l’únic que es fa es revisar un
contracte, que va signar algun govern, a través del qual es diu que aquesta
empresa s’haurà de fer càrrec fins que vingui una altra, en cas que s’extingís el
contracte de forma normal. Explica, per tant, que, tot just, és això el que estan
fent. Això respecte a les condicions. I respecte al preu, aquest es va aprovar per
unanimitat en un Ple (juny 2014), on es modificaven les quantitats que calia
aportar, per part de l’ajuntament, a les concessionàries de les llars d’infants.
Lamenta que es vulgui portar el tema cap al cantó de qui és o deixa de ser el
propietari d’aquesta empresa. Reitera, finalment, que el més important rau en
mantenir aquest servei malgrat les dificultats econòmiques actuals.
Anna Gabaldà (UM9-PA): li retreu a la regidora senyora Abigail Garrido les seves
acusacions. Li demana que s’informi abans de parlar. Diu que no li accepta i no
permetrà que li acusi de res. Li recorda, també, que si la resta d’empreses no es
presenta, és perquè el benefici econòmic que poguessin treure no els interessa
perquè és petit, no com fins ara. I, efectivament, reconeix que la informació arriba
tard, perquè fins la setmana anterior a aquesta Sessió Plenària, la cooperativa El
Cargol tenia de temps per presentar l’aval o no. A més, els serveis tècnics
corresponents s’han vist afectats aquesta setmana i tampoc han pogut preparar la
documentació que pertocava. Reconeix, així mateix, que el govern té la necessitat
d’esforçar-se en aquest tema, però també considera denigrant el paper que juguen
la resta de forces polítiques de l’oposició en el marc de les comissions informatives,
queixant-se contínuament de la manca de participació i d’informació, quan es dóna
la possibilitat de participar o de modificar un dictamen, però és de jutjat de
guàrdia, reitera, el comportament que tenen en aquests marcs de participació,
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queixant-se, parlant amb el mòbil o escrivint en el llibre que redacta. Reitera,
finalment, que va resultar penosa la comissió informativa en la qual va estar
present.
Javier Rodríguez (PPC): li diu a la regidora senyora Anna Gabaldà que a ell si
que li resulta penós anar a una comissió informativa on falten la meitat dels
dictàmens i el 90% de la informació. Li pregunta que de què vol que parlin. Posa
d’exemple el punt número 17 on no s’ha aportat ni el dictamen. Aquesta és la
informació que es té. Recorda que a la seva intervenció ha demanat que es retiri el
punt de l’ordre del dia perquè, senzillament, no ha complert amb allò que exigeix la
llei. A més, el segon punt de la part resolutiva no ha passat ni per la comissió
informativa. Li demana a la regidora senyora Anna Gabaldà que, tal i com demana
ella a la resta de forces, potser qui s’ha d’informar primer és ella.
Lluís Giralt (alcalde): aclareix que no es podia passar tota la informació al
dictamen, tot just, perquè hi havia temps fins el dia de la comissió informativa per
tal de presentar l’aval. Aquest apartat podia ser d’urgència perquè, de fet, el servei
ja havia començat. Els problemes que han hagut als serveis tècnics, han fet
endarrerir aquest tema, per l’absència tota la setmana, pràcticament, de la
responsable dels serveis jurídics.
Laura Marcos (UM9-PA): li recorda al senyor regidor Javier Rodríguez que encara
que no fos el punt 2 a la proposta, ella ho va explicar en la comissió informativa
corresponent, dient que s’enviaria la documentació. Ningú va demanar explicacions
de res.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): replica dient que sí que es van demanar coses,
perquè ella va demanar saber si el contracte existent permetia aquesta mena de
pròrrogues (recorda que aquest punt ja es va presentar per urgència a la comissió
informativa). Es va contestar, tot just, el que reflectia el contracte en el seu apartat
de prorrogar la gestió fins que vingués una nova empresa, si fos el cas.
A més, afirma que per ella el servei de la llar d’infants hauria de ser considerat
bàsic. Demana, per això, que la pròrroga es faci fins el 31 de juliol, en compte de
fins el 31 d’agost i que es garanteixi, a partir de l’1 d’agost de l’any vinent una
contractació en els paràmetres que pertoquin oportunament.
José Asín (PPC): retreu als membres del govern que diguin que no es demana
informació en les comissions informatives, perquè no és així. Els hi demana que es
llegeixin l’acta. Tot just són un grup que està constantment demanant la informació
que manca.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): recorda que ella ha assistit a totes, menys
una, les comissions informatives d’aquesta legislatura, primer com a govern i ara
com a oposició i confirma que continuarà prenen notes i preguntant els dubtes que
tingui. Considera que això és fer bé la seva feina. Ni més ni menys.
Francisco Perona (PSC-PM): en primer lloc, li sobta la capacitat de valoració de
la regidora senyora Anna Gabaldà de la dinàmica de les comissions informatives si
només ha assistit a una. Li recorda, també, que ell ja va intervenir en la comissió
informativa dient que no podia participar en un dictamen sense tenir ni informe de
secretaria, ni informe d’intervenció... li demana que agafi l’acta i s’ho miri.
Lluís Giralt (alcalde): ell entén que com a govern, per la data que és i pel servei
que significa, mantindran el dictamen. Entén, així mateix, que la informació ha
arribat i que la informació és neta. Les visions fosques de les coses no són
compartides per part del govern.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de nou vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i Unió–
Veu i Acció, dos vots d’abstenció d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa i la regidora no adscrita i la no participació en la votació per part
del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Partit Popular de
Catalunya.
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Javier Rodríguez (PPC): aclareix, de nou, que el seu grup no ha participat de la
votació, perquè continua considerant que aquest punt no es va dictaminar
correctament. Recorda que en la part resolutiva del dictamen, ha aparegut un nou
punt (havia 2 i ara hi ha 3). L’alcalde li confirma que ja havia quedat clar.
Joan Garriga (UM9-PA): explica la seva abstenció, malgrat els serveis jurídics li
han confirmat que tenia dret a la votació. Resulta que en aquesta cooperativa hi ha
una persona que té parentesc familiar directe amb ell, i de la qual està molt
orgullós.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica la no participació del seu grup en la votació
corresponent, perquè considera que el govern ha estat vulnerant els drets que
tenen els regidors i les regidores d’aquest Ple per tal que puguin fer la seva feina,
amb la manca d’informació, avançant que posaran, també, aquesta qüestió en
mans dels seus serveis jurídics. També, remarca que aquest procediment no els hi
agrada gens, perquè tenen sospites, per la qual cosa demanen tota la
documentació per portar-la, tal i com ja ha dit, a investigar.
Lluís Giralt (alcalde): li replica que si té sospites, les demostri.
La regidora senyora Abigail Garrido li demana la paraula per al·lusions i l’alcalde li
diu que no li ha fet cap al·lusió, sinó que li ha fet una reflexió i, per tant, no li dóna
la paraula. La regidora li dóna les gràcies per retirar-li la paraula.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
8. Aprovació del Compte General de l’exercici 2013
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Especial de Comptes, presenta al Ple
de la Corporació el següent :
DICTAMEN
En data 24 de juliol de 2014 es va reunir la Comissió Especial de Comptes als efectes de
que, prèvia a l’exposició pública, els seus membres poguessin estudiar i emetre informe, en el
seu cas, sobre el compte general de l’exercici 2013, de conformitat amb allò que preveu l’article
212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 06 d’agost de 2014;
es va exposar al tauler municipal d’anuncis durant el període comprès entre el dia06 d’agost de
2014 fins el 03 de setembre de 2014, i transcorreguts els terminis corresponents no s’han
presentat al·legacions al respecte.
Celebrada la Comissió Especial de Comptes de data 09 de setembre de 2014, als
efectes de dictaminar el Compte General de l’exercici 2013 i sotmetre, si s’escau, a la seva
aprovació per Ple de la Corporació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013
Segon.- Trametre la documentació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 10 de setembre de 2014
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El president de la Comissió Especial de Comptes,
Francesc Pérez Tenes”
Francisco Perona (PSC-PM): explica que, un cop revisats els comptes, es
mostren molt satisfets dels comptes de l’ajuntament. Es tracta d’un ajuntament
molt sanejat, gràcies a l’herència socialista, la qual ha tingut efectes positius a
causa d’una gestió eficaç i eficient, la qual va finalitzar al setembre de 2013.
Malgrat tot això, avança que el seu grup votarà en contra per dues raons: els
comptes de l’ajuntament es presenten amb els comptes de Garraf Promocions,
degut al fet que, en el seu moment, quan el nou govern va refer els comptes de
l’empresa, el seu grup considera que no és un reflex fidedigne dels comptes reals
de Garraf Promocions. En segon lloc, perquè aquests comptes inclouen el fet de
malvendre els pisos de l’ajuntament, fet que es va consumar fa ara dos mesos.
Anna Gabaldà (UM9-PA): confirma que l’únic que l’interessa a aquest govern ara
mateix, és tenir uns bons comptes i poder oferir els serveis municipals que
necessita la ciutadania en aquests moments, que és allò que no hi havia quan van
entrar al govern.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa, sis
vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i quatre
vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
9. Aprovació modificació de pressupost 21_2014
“En el pressupost de l’exercici 2014 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data 25 de febrer de 2014 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han
de dotar de més consignació i nous projectes que s’han de dotar
Vist l’informe emès per l’interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació, presenta davant el Ple de la corporació el següent:
DICTAMEN
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 21/2014
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

225,31
0,00

ALTES
Per Incorporació de RTDG (romanent de
Tresoreria)
TOTAL ALTES
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

5.189.196,06
5.189.196,06

5.188.970,75€

ESTAT DE DESPESES:
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BAIXES
Per anul·lacions “Pla reactivació municipal
2014-2015”
Altres anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Per Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
Per suplement de crèdit _ finançat amb
RTDG
Per crèdit extraordinari_ finançat amb RTDG
TOTAL ALTES
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

1.131.595,92
225,31
1.131.821,23

25.167,03
1.106.428,89
4.330.091,62
859.104,44
6.320.791,98

5.188.970,75 €

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’Annex I.
Tercer.- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions,
considerant-lo definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
Sant Pere de Ribes, 4 de setembre de 2014
El president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació,
Francesc Pérez Tenes”
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que la bossa de diners que s’havien assignat
econòmicament al pla de reactivació municipal, ara es tracta de desglossar-la per
projectes. Recorda que l’única consulta a la comissió informativa va ser l’adequació
de les fonts de plaça Catalunya i del parc Pompeu Fabra (suposa que ja es va fer
arribar). Per una altra banda, s’anul·len partides que corresponien a subvencions,
perquè aquestes ja s’han tancat o que s’han retornat perquè no han estat
acceptades. Desprès, també, hi ha una partida de 4.330.000.- euros, referent al
retornament dels préstecs de Garraf Promocions, per quan s’hagi de fer la liquidació
de l’empresa, com a diners que haurà d’assumir l’ajuntament. També, hi ha una
amortització de préstec, perquè s’estava perdent un punt i mig i si convé ja es
tornarà a generar.
Francisco Perona (PSC-PM): afirma que aquí tenim una més, concretament la
modificació de pressupost número 21. Li recorda que al mes de febrer van aprovar
un pressupost fruit de la improvisació, el qual no complia amb les necessitats dels
ciutadans. Ara, únicament, Ple darrere Ple, es dediquen a posar “parches”. Així
mateix, recorda que no posen pals a les rodes perquè són conscients d’aquestes
necessitats, de posar “parches” a un mal pressupost. Considera, de totes maneres,
que aquesta modificació té una trampa. Fa tot just dos mesos van presentar el pla
de reactivació municipal, fruit com ha dit anteriorment de la improvisació. El van fer
a corre-cuita, sense cap mena de participació dels grups municipals. Recorda que
els grups municipals de l’oposició estaven molt interessats en ajudar, per tal de
trobar on invertir aquests diners segons les necessitats dels ciutadans. Ara sembla
ser, segons els fets, que era tot fum. Ara presenten la baixa d’aquesta partida i les
altes per tal de fer els projectes no arriben ni a la meitat dels diners. Demana al
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senyor alcalde Lluís Giralt que faci una comissió de treball amb la participació de
tots els grups municipals. Li diu que si ja no tenen més idees ni més projectes, el
seu grup té un document ple d’iniciatives que ja van presentar en el seu moment.
Li confirma que els ajudaran en aquesta comissió.
Anna Gabaldà (UM9-PA): li retreu que consideri improvisació l’obertura de la
Casa de la Vila, la signatura de convenis amb els ADF o la col·laboració amb
entitats com Tegar, Endins o Càrites. Li confirma que faran totes les modificacions
de pressupost que calguin, per tal de tirar endavant el pla de reactivació, perquè és
un pla que ha de fomentar l’ocupació del municipi. El govern es creu aquest pla.
Quan acabi la legislatura ja trauran conclusions del treball fet. Torna a insistir que
faran les modificacions de pressupost que toquin per tal de fer real el pla de
reactivació.
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que el pla de reactivació era unes voluntats
que calia plasmar-les amb els seus objectius concrets. Afirma que el seu grup no ha
rebut cap proposta sobre aquest tema. Així mateix, en la modificació que es passa
per aquest Ple, no s’especifica absolutament res: a qui es contractarà; com es
farà... No s’explica com beneficiarà tot això als ciutadans i ciutadanes de Sant Pere
de Ribes. Només fan moviments de diners d’unes partides a unes altres, sense
donar cap explicació. Com no s’explica, desconeix si l’equip de govern ho sap o no,
i si els hi poden passar la informació corresponent. Demana, per tant, que el govern
compleixi amb la seva obligació, i informi oportunament a tots els regidors d’aquest
Ple.
A més, explica que ja li van demanar a la regidora senyora Anna Gavaldà, com ara
li han demanat al senyor alcalde Lluís Giralt, la creació d’una mesa per la
reactivació econòmica del municipi i per lluitar contra l’atur. La resposta via una
moció va ser que no. I, d’aquesta manera, el govern tira per allà on vol. Van
demanar també de lluitar contra l’atur conjuntament. També se’ls va dir que no. Pe
tant, pensa que no és de rebut que se’ls acusi de res, quan, al cap i a la fi, no els
deixen participar.
Respecte a la creació de llocs de treball, afirma que en un any no ha vist que
tiressin endavant els projectes que estaven previstos amb anterioritat. Potser ho
tenen en secret. Voldria que, en ares de la transparència, es creés aquesta mesa de
participació. Només saben que un projecte que hi havia previst, ha marxat a
l’estranger. Es pregunta perquè deixa el govern perdre els projectes. Ells no tenen
ni idea i no els hi agrada. Per tant, abans d’acusar demana que se’ls hi passi la
informació, se’ls deixi participar i els comunica que el seu grup continua amb
l’actitud de mà estesa per tal de lluitar contra el principal problema del municipi,
com és l’atur.
Joan Garriga (UM9-PA): d’entrada, afirma que no es creu al grup municipal
socialista quan diu que els ajudaran. Els acusa de posar pals a les rodes sempre
que poden i reconeix que són llestos en la utilització del vocabulari. On veuen
improvisació, el govern veu agilitat. Els moviments de partides que es fan són per
agilitat i per poder aprofitar. En el cas de la Casa de la Vila, recorda que hi havia
una subvenció de 600.000.- euros, aconseguida per part del govern anterior, però
que no es pot utilitzar fins que estigui aprovat el projecte (la qual cosa, s’ha
aprovat per Junta de Govern Local en el dia d’avui), i, per això, es fan aquests
moviments. Li confirma a la senyora regidora Abigail Garrido que són govern i, per
tant, no avisaran ni demanaran permís per aprovar les coses. Confirma que el pla
de reactivació municipal ho tiraran endavant perquè és un compromís que van
adquirir al Ple, els agradi o no. I si volen informació sobre tot això, ja els hi
passaran. No estan buidant el pla de reactivació per no complir-lo. No es tracta
d’això, sinó de fer els reajustaments necessaris per tirar endavant els pressupostos
i el pla de reactivació municipal.
Abigail Garrido (PSC-PM): agraeix haver estat informada tal com s’ha aprovat el
projecte de la Casa de la Vila. Recorda que van demanar un calendari i una mesa
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en la qual poguessin participar, però no els hi ha passat ni el calendari de com es
tiraria endavant aquest tema. Això no és ni transparència ni fomentar la
transparència. Li demana al regidor senyor Garriga que s’ho faci mirar. Respecte a
les obres de Can Puig, també explica que s’assabenten que hi ha obres perquè es
llegeixen els decrets. Respecte a la Casa de la Vila no s’ha comunicat res a la Mesa
que està creada per aquest fi. Li diu que no se’l creu i que menteix quan es pensa
que sap la disponibilitat que té una altra persona en col·laborar. El seu grup sí que
la té, perquè els importen els ciutadans. S’estan oferint, però el govern no vol
acceptar-ho.
Lluís Giralt (alcalde): explica que si avui s’ha aprovat el projecte de la Casa de la
Vila, ha estat perquè ha finalitzat el període corresponent a la presentació
d’al·legacions del projecte inicial, el qual ha estat exposat a l’ajuntament i a les
biblioteques del municipi.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): senzillament, explica que està d’acord amb la
modificació de pressupost, encara que resta pendent de rebre resposta a la
pregunta que va formular a la comissió informativa sobre el parc Pompeu Fabra. Ho
tornarà a preguntar en el punt de precs i preguntes, per veure si algun dia li donen
una resposta, perquè considera que és una llàstima i que es córrer perill.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i
regidora no adscrita, sis vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal i tres vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya.
10.Aprovació adquisició i implantació sistema audio-vídeo actes
“Francés Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori
Finances i Governació, propasa al Ple de la Corporació, el següent,
DICTAMEN
Vista la necessitat expressada per part del Departament de Secretaria de
l’Ajuntament, d’informatitzar el sistema de registre de les sessions plenàries de
l’Ajuntament, per fer-lo d’una manera més àgil i segura.
Vist que actualment el sistema que tenim implantat consumeix molts recursos
humans, tècnics i inclòs econòmics, per tal de portar a terme la confecció de les
actes de les sessions de Ple.
Vista la documentació d’anàlisis i proposta sobre la eina i el sistema a aplicar,
realitzada pel departament d’Informàtica i de Secretaria al respecte.
Atès que, al mateix temps, es fa necessari recollir al Reglament Orgànic Municipal
el sistema de la confecció de les actes, per tal de donar-li cobertura legal.
Vist l’informe del Departament d’informàtica.
Vist l’informe de Secretaria núm. 182/2014.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui l’acord següent:
PRIMER. APROVAR la implantació del sistema d’audio i video-acta de els sessions de
ple d’aquest Ajuntament, que consisteix en:
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1. Integració de la senyal produïda per la gravació del sistema de gravació
audio/video instal.lat a la Sala de sessions municipal.
2. Minutatge dels plens municipals per odre del dia.
3. Ordre del dia del Ple
4. Remissió de la documentació de ple i ordre del dia als regidor amb acusament de
rebuda.
5. Emmagatzematge de les gravacions i/o vídeo actes en suport DVD amb les
signatures electròniques del secretari i l'Alcalde.
6. Accés web en diferit dels plens enregistrats.
7. Gestió de la informació associada (nom oradors, dades sobre oradors,
documents adjunts).
8. Recerca avançada del contingut.
9. Accés restringit de la informació segons el diferents rols en la organització 10.
Portal web de reproducció.
SEGON. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM),
en el sentit següent:
I. S’introdueix un apartat V. Actes de les sessions al Capítol I. El Ple municipal., que
queda redactat de la següent manera:
Capítol I.
V. Actes de les sessions
Article 26.1.
De les sessions del Ple, se n'aixecarà acta per part del/de la secretari/ària general
de la corporació o qui legalment el substitueixi, en la qual es consignaran les dades
següents:
a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en què té lloc.
b) Data i hora en què comença i s'aixeca la sessió.
c) Nom i cognoms del president o presidenta, i dels regidors o regidores i personal
de la corporació presents, amb indicació dels absents que s'hagin excusat i dels que
faltin sense excusar-se.
d) Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari d'urgència de la sessió, amb
expressió de si se celebra en primera o segona convocatòria.
e) Assistència del/la secretari/a general i del/la interventor/a, si s'escau, o de les
persones que legalment els/les substitueixin.
f) Assumptes que s'examinen o debaten, amb transcripció literal dels dictàmens.
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g) Votacions que es verifiquin i el seu resultat, fent constar, en tot cas, el sentit en
què cada membre emet el seu vot.
h) Acords adoptats.
En el cas de les intervencions dels regidors del Ple, es registraran en suport apte
per a la gravació i reproducció del so i la imatge.
Si no se celebrés la sessió per manca de quòrum o qualsevol altra raó, el/la
secretari/ària suplirà l'acta amb una diligència estesa en la convocatòria, que es
transcriurà al llibre oficial.
Article 26.2.
Llibre d’actes.
Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats seran autoritzades pel/per la
secretari/ària general, o funcionari o funcionària que legalment el substitueixi, amb
el vist-i-plau de l'alcalde/essa, o qui legalment el substitueixi i es transcriuran al
llibre d'actes, sense esmenes ni guixades, o salvant al final aquelles que
involuntàriament es produeixin.
2.- Els llibres d'actes de les sessions del Ple de la corporació i de la seva Junta de
Govern Local, són instruments públics solemnes i han d'estar foliats i enquadernats,
legalitzant cada full amb la rúbrica de l'alcalde i el segell de la corporació. Aquests
llibres s'obriran mitjançant diligència d'obertura, firmada pel/per la secretari/ària,
que s'estendrà en el primer full, indicant el número de folis de què consta el llibre i
la data en què s'inicia la transcripció dels acords. Els llibres es confeccionaran
mitjançant sistema informàtic, i estaran compostos de fulls mòbils, en paper de
l'Ajuntament.
En tots els casos, les actes es transcriuran als llibres oficials, un cop aprovades,
amb la seva redacció definitiva.
Sempre que es compti amb els mitjans tecnològics necessaris, el Secretari
garantirà l'autenticitat i integritat d'allò gravat o reproduït mitjançant la utilització
de la signatura electrònica reconeguda o altre sistema de seguretat que de
conformitat amb la Llei ofereixi tals garanties.
Article 26.3.
Custòdia dels llibres oficials i les gravacions.
Els llibres d'actes del Ple i de la Junta de Govern Local, així com els dels Decrets i
resolucions, quedaran sota la custòdia del/de la secretari/ària general i no podran
sortir de les seves oficines sota cap pretext, ni tan sols a requeriment de l'autoritat
judicial. El/La Secretari/ària general custodiarà el document electrònic que serveixi
de suport a la gravació.
Malgrat això, els llibres d'actes, periòdicament, quan el/la Secretari/ària així ho
estimi oportú, podran lliurar-se per a la seva custòdia, al/a la responsable de l'Arxiu
Municipal, el qual, a partir d'aquest moment, serà responsable de donar
compliment a l'anteriorment exposat.
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TERCER. SOTMETRE a informació pública el present acord durant el termini de
trenta (30) dies mitjançant publicació d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació.
QUART. DISPOSAR que aquest acord esdevindrà definitiu en el cas de que
transcorregut el termini d'informació pública no s'hagin presentat al·legacions i que
l'entrada en vigor de la modificació del Reglament Orgànic Municipal esdevindrà
transcorreguts quinze dies hàbils després del dia següent al de la publicació de
l'acord d'aprovació definitiva de la modificació al Butlletí Oficial de la Província, tal i
com es preveu a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de la
Bases de Règim Local.
No obstant. El Ple, amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi mes adient.
Sant Pere de Ribes, 9 de setembre de 2014.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.
Francesc Pérez Tenes.”
Lluís Giralt (alcalde): explica que ara mateix hi ha una persona que es dedica a
escriure el que va sentint en una gravació, feina molt farragosa i llarga i, per tant,
entenen que al segle XXI hi ha sistemes molt més adequats i de molta més
eficiència. Per tant, s’intenta millorar aquest sistema, així la part de discussió és
recull en format àudio amb la garantia de poder ser escoltada i emmagatzemada
convenientment amb el seu valor jurídic corresponent.
També, es tracta de fer l’aprovació de la modificació del ROM per tal d’incorporar
aquest sistema. Per això, es passen aquests dos punts conjuntament, per poder
guanyar en eficàcia i eficiència. En aquest sistema també hi haurà un indexatge.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
El senyor regidor Josep Rius (CiU-ViA) es troba absent en el moment de la votació.
11.Aprovació calendari festes locals 2015
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que en data 6 de juny de 2014 va entrar per registre la comunicació del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la que ens
informava que s’ha de traslladar l’Acord pres pel Ple de la Corporació sobre les
festes locals del municipi de Sant Pere de Ribes per l’any 2015.
Vist que les festes locals del municipi de Sant Pere de Ribes són normalment el 25
de gener i el 29 de juny pel nucli de Ribes i 12 de febrer i 25 de juny pel de Les
Roquetes.
Vist que a l’any 2015 el 25 de gener escau en diumenge i les instruccions de la
Generalitat són que no ho poden fer es proposen les següents festes locals:
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Nucli Ribes:
-

26 de gener, dilluns
29 de juny, dilluns

Nucli Les Roquetes:
-

12 de febrer, dijous
25 de juny, dijous

Vist que s’ha d’informar de l’Acord de Ple abans del dia 30 de setembre de 2014,
s’ha d’aprovar pel Ple de la Corporació del mes de setembre que es celebrarà el dia
23.
És competència del Ple de la Corporació, tal i com s’estableix a l’article 46 del Reial
Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 221/2014.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar les següents festes locals:
Nucli Ribes:
-

26 de gener, dilluns
29 de juny, dilluns

Nucli Les Roquetes:
-

12 de febrer, dijous
25 de juny, dijous

2n. Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. la/es persona/es interessada/es.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 12 d’agost de 2014”
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que els dies que es proposen han estat
contrastats amb les associacions de comerciants per tal que poguessin dir el seu
parer.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
12.Aprovació pagament paga meritada desembre 2012
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
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DICTAMEN,
Vist que en data 27 de maig de 2014 es va signar entre els Representants del
Treballadors i l’Ajuntament l’Acord referent a l’abonament al personal al servei de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de la part proporcional de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats
durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13
de juliol.
Vist que la signatura d’aquest acord suposa la aprovar la disponibilitat dels diners
que van ser reservats per part del Ple de l’Ajuntament a la sessió de desembre de
2012, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
Vista la relació adjunta amb les quantitats que li correspon a cadascun dels
treballadors/res.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans on s’informa de l’Acord signat
amb la representació dels treballadors i sobre les quantitats que li correspon a
cadascun dels treballadors/res.
Vist l’informe de Secretaria núm. 109/2014.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2014/746.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Proposo al Ple de la Corporació, que adopti el següent acord,
1er. Aprovar l’Acord de data 27 de maig de 2014 que es van signar entre els
Representants del Treballadors i l’Ajuntament referent a l’abonament al personal al
servei de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de la part proporcional de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats
durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13
de juliol. Si una vegada executat el referit acord es declarés la seva improcedència,
ja fos per impugnació del mateix amb sentència ferma o per resolució del Tribunal
Constitucional que declarés la constitucionalitat del article 2 del RDL 20/2012,
l’Ajuntament ho comunicarà a la part social i procedirà a la deducció íntegre de la
quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que
correspongués abonar al personal.
Si es donessin les condicions establertes en el paràgraf anterior, pel personal que a
la data de retornament no estiguin en actiu a l’entitat local, hauran de retornar les
quanties corresponents dins del termini de quatre mesos després de la comunicació
efectuada per l’Ajuntament a cadascun dels treballadors afectats.
2n.- Aprovar la despesa i el pagament
treballadors/res, segons relació adjunta.

corresponent

a

cadascun

dels

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri adoptarà l’acord
que cregui més adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 11 d’agost de 2014”
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Lluís Giralt (alcalde): explica que es tracta d’una proposta de fa dies que, gràcies
a un acord que va haver amb els sindicats el passat 29 de maig i a les gestions dels
serveis econòmics per tal que alliberessin aquests diners per poder ser abonats, es
podrà portar a terme en aquest Ple.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
El senyor regidor Joan Garriga (UM9-PA) es troba absent en el moment de la
votació.
13.Aprovació expedients extrajudicials de crèdit:
13.1.
Extrajudicial pagament de factures de telefonia
“Maribel Lucas Moreno, regidora de Noves tecnologies presenta al Ple de la
Corporació el següent:
DICTAMEN
Vist que les contractes dels serveis de Telecomunicacions no han estat prorrogats
fins el Ple del mes de setembre de 2014.
Vist que resten pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA
DE ESPAÑA, S.A. i VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. derivat de la falta de pròrroga dels
contractes de serveis de Telecomunicacions.
Vist l’informe de Cap de secció de Sistemes del departament de Noves tecnologies.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords,
Primer.- Aprovar el pagament de les factures que es relacionen a continuació.
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2014000085

FACT. GENER EMPRESA FIXA

2014000084

FACT. GENER EMPRESA
VARIABLE
FACT. FEBRER EMPRESA
FIXA
FACT. FEBRER EMPRESA
VARIABLE
FACT. MARÇ EMPRESA FIXA

2014000432
2014000437
2014000792
2014000695
2014001414
2014001415
2014001485
2014001486
2014001976

FACT. MARÇ EMPRESA
VARIABLE
FACT. ABRIL EMPRESA FIXA
FACT. ABRIL EMPRESA
VARIABLE
FACT. MAIG EMPRESA FIXA
FACT. MAIG EMPRESA
VARIABLE
FACT. JUNY EMPRESA FIXA

60A498116960
60A498116961
60B498122689
60B498122690
60C498117572
60C498117573
60D498117250
60D498117251
60E498119877
60E498119878
60F498114972

28/01/14
28/01/14
28/02/14
28/02/14
28/03/14
28/03/14
28/04/14
28/04/14
28/05/14
28/05/14
28/06/14

6.727,60
€
17,80 €

E

EURO

E

EURO

6.727,60
€
40,33 €

E

EURO

E

EURO

6.727,60
€
17,88 €

E

EURO

E

EURO

6.727,60
€
58,43 €

E

EURO

E

EURO

6.727,60
€
52,58 €

E

EURO

E

EURO

6.727,60
€

E

EURO

45

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

2014001919

FACT. JUNY EMPRESA
VARIABLE

60F498114973

28/06/14

26,49 €

E

EURO

E

EURO

E

EURO

E

EURO

E

EURO

E

EURO

E

EURO

40.579,11
€
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2014000061 FACT. GENER TELEFONIA
MÒBIL
2014000368 FACT. FEBRER TELEFONIA
MÒBIL
2014000653 FACT. MARÇ TELEFONIA
MÒBIL
2014001030 FACT. ABRIL TELEFONIA
MÒBIL
2014001515 FACT. MAIG TELEFONIA
MÒBIL
2014001846 FACT. JUNY TELEFONIA
MÒBIL

CI0694758611

15/01/14

CI0700209579

15/02/14

CI0705621613

15/03/14

CI0711010161

15/04/14

CI0716337225

15/05/14

CI0721616301

15/06/14

2.599,85
€
2.567,18
€
2.546,81
€
2.480,33
€
2.502,88
€
2.522,63
€
15.219,68
€

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses corresponents.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient.
Maribel Lucas Moreno
Regidora de Noves Tecnologies.
Sant Pere de Ribes, 22 de juliol de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): explica que es fa el pagament de la part del primer
semestre del servei de telefonia. En aquests moments, recorda que s’està
preparant la licitació d’aquest servei, perquè encara no hi ha contracte i és, per
això, que el pagament de factures ha de passar pel Ple. Preveu que a finals
d’octubre de 2014, està previst la finalització dels treballs tècnics per fer la licitació
i així poder començar l’inici del procés administratiu al novembre de 2014.
Senzillament, el que es fa, doncs, es pagar el deute amb l’empresa que ara mateix
ho gestiona.
Javier Rodríguez (PPC): considera que el tràmit està sent massa llarg en el
temps amb un any que porten al govern. Volia preguntar per la previsió, però
l’alcalde ja ho ha contestat anticipadament. Confirma que el seu grup s’abstindrà.
Francisco Perona (PSC-PM): recorda que en els diferents expedients que ja han
passat sobre aquest assumpte sempre, el seu grup, s’absté, perquè són conscients
que es tracta d’un tema complicat. Recorda, així mateix, que encara no està resolt
aquest tema perquè qui està ara al govern va votar en contra d’una magnífica
solució, i alhora oportunitat, que ha comportat que en els darrers mesos
l’ajuntament estigui perdent diners. En canvi, en un darrer informe sembla que es
diu que aquest tema ja no és una prioritat. Havien pensat de canviar la posició del
vot, però si confirma que ja hi ha un cronograma i un compromís, es tornaran a
abstenir.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i la
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regidora no adscrita i nou vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal i Partit Popular de Catalunya.
13.2.
Extrajudicial 100% baixa IT
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que, tant en el Conveni Col·lectiu com en el Pacte de Funcionaris, aprovats en
data 22 d’abril de 2014, en la sessió ordinària del Ple de la Corporació estableixen
en l’article 12.5 l’abonament d’un complement del 100% del salari en les baixes per
incapacitat temporal derivada de malaltia comú.
Vist que amb anterioritat, en data 19 de desembre de 2012 es va signar un acord
entre els representants dels treballadors i els de l’Ajuntament que també exposava
el complement del 100% del salari en les baixes per incapacitat temporal derivada
de malaltia comú.
Vist que hi ha dues treballadores que per motius no imputables a les mateixes no
van poder presentar el document del complement del 100% del salari en les baixes
per incapacitat temporal derivada de malaltia comú.
Vist que derivat d’aquesta no presentació del document referit se li va fer un
descompte salarial a les dues treballadores. A la Sra. MBT la quantia de 314,18
euros, corresponent al període del 17 al 31 de desembre de 2013. A la Sra. ALV, la
quantitat de 226,26 euros, que correspon al període del 19 de novembre de 2013
fins el 2 de desembre de 2013.
És competència del Ple de la Corporació al ser un expedient extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 217/2014.
Vist l’informe de Secretaria núm. 188/2014
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2014/757.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar, en concepte de complement del 100% del salari en les baixes per
incapacitat temporal derivada de malaltia comú de les treballadores MBT i ALV, la
despesa i la seva obligació reconeguda per un import de 314,18 euros
respectivament i amb el següent desglos:
TREBALLADOR/A
MBT.
Total 314,18.-euros

ALV.
Total 226,26.-euros

PARTIDA
10100.231.1300
0
10100.231.1300
2
32400.171.1300
0
32400.171.1300
0

AD
20140000387
1
20140000388
4
20140000400
7
20140000402
7

IMPORT

ADC

149,06€
165,12€
91,06€
135,20€
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2n. Notificar l’acord a la/es persona/es interessada/es.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 11 d’agost de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): en primer lloc, li demana al secretari accidental que no
comenti els noms en públic, perquè no cal que surtin. Explica que es tracta d’un
punt que sorgeix de la negociació del nou conveni, com és el cas de les baixes per
incapacitat laboral i les malalties que s’incloïen.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
13.3.
Extrajudicial premi vinculació
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que, tant en el Conveni Col·lectiu com en el Pacte de Funcionaris, aprovats en
data 22 d’abril de 2014, en la sessió ordinària del Ple de la Corporació.
Vist que l’article 42.3 d’aquests documents estableix:
“42.3. S'atorgarà un premi especial de vinculació a causa del compliment de 25
anys de servei a l’Ajuntament de 1.200 euros bruts. La data d’aplicació d’aquest
article serà amb efectes del dia 1 d’abril de 2012.”
Vista la relació de personal que a posteriori d’aquesta data han complert els 25
anys de servei a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, havent cobrat 1.000 euros i
no van gaudir dels sis dies de permís que s’establia als anteriors Conveni Col·lectiu i
Pacte, per tant, han de percebre els 200 euros restants que estableix aquest article.
És competència del Ple de la Corporació al ser un expedient extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 216/2014.
Vist l’informe de Secretaria núm. 195/2014
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2014/756.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar en concepte de premi de vinculació, segons relació nominal annexa a
aquesta proposta, la despesa i la seva obligació reconeguda per un import total de
2.131,20€.
2n. Notificar l’acord a la/es persona/es interessada/es.
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No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 11 d’agost de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): explica que aquest punt és similar a l’anterior, on en el
premi de vinculació es va fer una ampliació de diners.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
13.4.
Correcció errada i extrajudicial CCPP Vinya d’en Petaca
“Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de les l’Àrees de
Territori, Finances i Governació, a proposta del President de l’Àrea de Territori, el
Sr. Joan Garriga i Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN:
En data 26 de maig de 2014 s’emet informe jurídic en relació als deutes contrets
per l’Ajuntament respecte de les Comunitats de Propietaris de les quals forma part
en la seva condició de propietari de diferents locals comercials i un habitatge a la
Vinya d’en Petaca.
Segons es feia constar en l’informe jurídic, les comunitats reclamants són la CCPP
Vinya d’en Petaca 4, 5, 6 i 7 i la CCPP Vinya d’en Petaca, 2 essent els imports
pendents amb cadascuna d’elles: 10.412,05 € (10.289,65€ + 122,40€) i 1.114,98
€ (1.049,98€) respectivament.
En data 17 de juny de 2014 a proposta del departament d’hisenda el Ple de la
Corporació adopta el següent acord:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l’art 26 i 60,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i segons l’art. 26 i 35 de les
bases d’execució del pressupost de l’exercici 2014, un crèdit extrajudicial a favor de
les empreses que a continuació es relacionen pel deute acreditat i informat:
(...)
4r. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions a nom de la
Comunitat de Propietaris Vinya d’en Petaca amb NIF H64621592, per import total
11.462,03.-euros, en concepte de despeses i quotes comunitàries desglossades en
Annex IV pel període comprès entre 2009-2013, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 32200.920.21202 “Quotes i altres despeses comunitàries _ Vinya
d’en Petaca”. Aquestes despeses no estan incloses en el compte 413.
El referit acord, per error, fa constar un sol interessat sense especificar a quina
CCPP es fa referència i un sol import que es correspon a la suma del total d’imports
pendents.
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Per altra banda en aquest acord s’omet el reconeixement de l’import pendent de 65
€ a favor de la CCPP Vinya d’en Petaca núm. 2 en concepte de prima de la pòlissa
2013 acreditat per la referida CCPP.
D’acord amb l’anterior i tenint en compte el que disposa l’art. 105 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú segons el qual les AAPP poden rectificar en qualsevol moment
els errors materials de fet en els seus actes.
De conformitat amb els antecedents, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1. RECTIFICAR l’errada material detectada d’ofici a l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació en data 16 de juny de 2014 en el sentit de que,
On diu:
4r. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions
a nom de la Comunitat de Propietaris Vinya d’en Petaca amb NIF
H64621592, per import total 11.462,03.-euros, en concepte de
despeses i quotes comunitàries desglossades en Annex IV pel
període comprès entre 2009-2013, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 32200.920.21202 “Quotes i altres despeses
comunitàries _ Vinya d’en Petaca”. Aquestes despeses no estan
incloses en el compte 413.
Hauria de dir:
4r.1 Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions
a nom de la Comunitat de Propietaris Vinya d’en Petaca, 4,5,6 i 7
amb NIF H64621592, per import total 10.412,05 €.-euros, en
concepte de despeses i quotes comunitàries desglossades en
Annex IV pel període comprès entre 2009-2013, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 32200.920.21202 “Quotes i altres
despeses comunitàries _ Vinya d’en Petaca”. Aquestes despeses
no estan incloses en el compte 413.
4r.2 Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions
a nom de la Comunitat de Propietaris Vinya d’en Petaca, 2 amb
NIF H64621535, per import total 1.049,98€.-euros, en concepte
de despeses i quotes comunitàries desglossades en Annex IV pel
període comprès entre 2009-2013, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 32200.920.21202 “Quotes i altres despeses
comunitàries _ Vinya d’en Petaca”. Aquestes despeses no estan
incloses en el compte 413.
2. RECONÈIXER a l’emparament del que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
i l’art 26 i 60,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i segons l’art. 26 i 35
de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2014, un crèdit extrajudicial
a favor de la CCPP que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat:
−

Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions a nom
de la Comunitat de Propietaris Vinya d’en Petaca, 2
amb NIF
H64621535, per import 65€.-euros, en concepte de despeses i
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quotes comunitàries desglossades en Annex IV pel període comprès
entre
2009-2013,
a
càrrec
de
l’aplicació
pressupostària
32200.920.21202 “Quotes i altres despeses comunitàries _ Vinya
d’en Petaca”. Aquestes despeses no estan incloses en el compte 413.
3. NOTIFICAR el present acord a les societats CIA&CO SL i FINQUES MONTANÉ
en la seva condició d’administradors de la CCPP VINYA DE’N PETACA, 4, 5, 6 I 7
i a la CCPP VINYA DE’N PETACA, 2 respectivament.
No obstant això, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà els
acords que estimi més oportuns.
Sant Pere de Ribes, 27 d’agost de 2014
El President de la Comissió Informativa

Francesc Pérez Tenes

El regidor de l’Àrea d’Urbanisme,
Medi
Ambient,
Habitatge
i
Patrimoni
Joan Garriga i Quadres”

Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que el mes de juny van fer aquest error. En
compte de pagar a les dues comunitats de propietaris es va pagar a una, per tant,
ara es resitua la situació: 10.000.- euros corresponen a una comunitat i 1.000.- a
una altra. Recorda que tot això ja es va comentar en comissió informativa i no va
haver cap comentari al respecte.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
La senyora regidora Guadalupe Nogales (PPC) es troba absent en el moment de la
votació.
14.Aprovació resolucions recursos potestatius de reposició treballadors:
14.1.
Treballador EL
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació, a la sessió extraordinària del 17 de juny de 2014,
va acordar estimar la petició de compatibilitat efectuada per part del Sr. ELG,
Sergent del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que es va aprovar amb els següents requisits:
“Estimar la petició de compatibilitat efectuada per part dels Srs. ELG i DGR en
l’exercici de l’advocacia en l’àmbit privat sempre i quan ens compleixin els següents
requisits:
-

-

Que la segona activitat que es pretén realitzar es desenvolupi en l’exercici
professional en règim de professió liberal i en un municipi diferent d’on
treballa.
Que no estigui relacionada directament amb les tasques que realitza a
l’Ajuntament i per tant en el seu exercici no pot impedir o menyscabar
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-

-

l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència com a Policia Local d’aquest Ajuntament,
Que la RLT d’aquest Ajuntament no reculli per aquests llocs de treball cap
complement específic pel factor d’incompatibilitats o concepte equiparable
que fes impossible l’exercici de cap funció fora del lloc de treball que
actualment ocupa.
Que l’horari no ha de coincidir amb el que té a l’Ajuntament. El que ha de
realitzar com a segona activitat no ha de superar el 50% de la jornada
ordinària.”

Vist que el treballador ha presentat recurs potestatiu de reposició en data 13
d’agost de 2014 mitjançant la instància E201410380, en la que sol·licita sigui
modificat l’Acord de Ple de la Corporació perquè sigui possible, amb les limitacions
que estableix la Jurisprudència consolidada i la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitat del Personal al Servei de les Administracions Públiques, exercir
l’advocacia dins l’àmbit provat sense exclusió del municipi de Sant Pere de Ribes.
Vist l’informe núm. 235/2014 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Vist l’informe núm. 190/2014 de Secretaria.
Vist l’informe núm. 2014/xxx d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per part del Sr.
Enric López Gil, en virtut dels informes adjunts a l’expedient.
Segon. Comunicar l’acord i els informes adjunts a l’expedient a la persona
interessada.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 18 d’agost de 2014”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de nou vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i Unió–
Veu i Acció, set vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i
quatre vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
14.2.
Treballador DG
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació, a la sessió extraordinària del 17 de juny de 2014,
va acordar estimar la petició de compatibilitat efectuada per part del Sr. DGR,
Caporal del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Vist que es va aprovar amb els següents requisits:
“Estimar la petició de compatibilitat efectuada per part dels Srs. ELG i DGR en
l’exercici de l’advocacia en l’àmbit privat sempre i quan ens compleixin els següents
requisits:
-

-

-

-

Que la segona activitat que es pretén realitzar es desenvolupi en l’exercici
professional en règim de professió liberal i en un municipi diferent d’on
treballa.
Que no estigui relacionada directament amb les tasques que realitza a
l’Ajuntament i per tant en el seu exercici no pot impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència com a Policia Local d’aquest Ajuntament,
Que la RLT d’aquest Ajuntament no reculli per aquests llocs de treball cap
complement específic pel factor d’incompatibilitats o concepte equiparable
que fes impossible l’exercici de cap funció fora del lloc de treball que
actualment ocupa.
Que l’horari no ha de coincidir amb el que té a l’Ajuntament. El que ha de
realitzar com a segona activitat no ha de superar el 50% de la jornada
ordinària.”

Vist que el treballador ha presentat recurs potestatiu de reposició en data 19
d’agost de 2014 mitjançant la instància E201410523, en la que sol·licita sigui
modificat l’Acord de Ple de la Corporació perquè sigui possible, amb les limitacions
que estableix la Jurisprudència consolidada i la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitat del Personal al Servei de les Administracions Públiques, exercir
l’advocacia dins l’àmbit provat sense exclusió del municipi de Sant Pere de Ribes.
Vist l’informe núm. 238/2014 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Vist l’informe núm. 190/2014 de Secretaria.
Vist l’informe núm. 2014/xxx d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per part del Sr.
David Guerrero Raventós, en virtut dels informes adjunts a l’expedient.
Segon. Comunicar l’acord i els informes adjunts a l’expedient a la persona
interessada.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 21 d’agost de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): explica que els punts 14.1 i 14.2 els tractaran per igual.
Responen a una demanda de dos treballadors de la Casa sobre un tema
d’incompatibilitats, respecte al fet que no es permetia l’activitat sol·licitada en el
mateix municipi. Ara, vistos els informes corresponents i valorant la situació, el
govern es referma en la seva posició adoptada ja en el seu moment.
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Javier Rodríguez (PPC): diu no entendre per quina raó concretament no poden
tenir, aquests treballadors, la compatibilitat que sol·liciten. I, a més, no
comparteixen la posició del govern, per la qual cosa, confirma que el seu grup
s’abstindrà en la votació.
Francisco Perona (PSC-PM): recorda, en primer lloc, que en el darrer Ple es van
aprovar aquestes compatibilitats, les quals sorgien de noves jurisprudències que
així ho avalaven, encara que calia complir amb quatre condicions en aquest tema.
Ho van tirar endavant pensant que era un benefici per aquests treballadors. En els
mateixos informes que es presenten amb aquestes propostes de resolució, s’explica
que en d’altres municipis s’és més laxa amb aquest tipus de situacions. Considera
que en la segona clàusula, ja es reflecteix que aquestes persones no poden fer ús
de la seva altra professió en contra de l’ajuntament. Considera que és excessiu
que, a més a més, no puguin treballar ni en el seu municipi. Per tant, el seu grup
demana que s’acceptin els recursos presentats. En cas contrari, votaran en contra.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que no queda massa ben expressada
des del punt de vista legal aquesta incompatibilitat. Creu que ja està bé que
l’ajuntament s’asseguri que no puguin actuar contra l’organisme en si, però pensa
que és excessiva la mesura que no puguin exercir dintre del municipi, degut al fet,
inclòs, que en algun dels informes presentats, també, es destaca que ja es trobaran
recusacions, si fos el cas, en la seva altra professió. I perquè, a més, al cap i a la fi,
els jutjats són a Vilanova i la Geltrú. Per tot això, confirma que votaran en contra.
Lluís Giralt (alcalde): explica que la posició del govern és clara. S’està parlant de
l’activitat de l’advocacia per part de dos policies municipals. D’acord amb els serveis
jurídics de l’ajuntament, el govern considera que és una situació delicada, per això
ho han valorat així. Es reafirmen en aquest posicionament, con a govern, amb
l’assessorament dels seus serveis jurídics perquè entenen que és la situació més
correcte.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): recorda que és un tema de l’àmbit ètic del propi
exercici de les dues professions. Ella entenia que era passar a aquest Ple el fet de
poder jutjar-ho. De totes maneres, confirma que si el govern ho té tant clar, ja
coneixen el seu posicionament. Demana, per això, que intentin estimar aquests
recursos.
Abigail Garrido (PSC-PM): consulta si es tractarà la desestimació en bloc o es fa
un per un. Vol saber com es farà la votació corresponent.
Lluís Giralt (alcalde): li confirma que es tractaran igual, per ser casos similars,
els punts 14.1 i el 14.2, per ser dos policies municipals que volen exercir
l’advocacia, als quals se’ls va admetre la compatibilitat però es va restringir
aquesta.
Abigail Garrido (PSC-PM): aclareix que es referia als tres recursos següents.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de nou vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i Unió–
Veu i Acció, set vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i
quatre vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
Lluís Giralt (alcalde): li recorda a la regidora senyora Lucas que és ella la que
presenta el punt.
Maribel Lucas (no adscrita): agraeix a l’alcalde que digui que ella a treballat
algun punt, perquè fins ara tots els que són de noves tecnologies i de recursos
humans els ha tractat ella. L’alcalde li contesta que ja explicarà el posicionament de
vot, doncs.
14.3.

Treballador AJG
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“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació, a la sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014, va
acordar denegar les al·legacions presentades pel treballador AJGV.
Vist que el dia 19 de maig de 2014 va publicar-se al BOPB l’anunci que informava
l’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de personal i de la
relació de llocs de treball.
Vist que la treballadora ha presentat recurs potestatiu de reposició en data 10 de
juny de 2014 mitjançant la instància E/000166-2014.
Vist l’informe núm. 190/2014 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Vist l’informe núm. 189/2014 de Secretaria.
Vist l’informe núm. 2014/xxx d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per part del Sr.
AJGV, en virtut dels informes adjunts a l’expedient.
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 14 de juliol de 2014”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa,
sis vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i
quatre vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
14.4.
Treballadora Júlia González
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació, a la sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014, va
acordar denegar les al·legacions presentades per la treballadora JGB.
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Vist que el dia 19 de maig de 2014 va publicar-se al BOPB l’anunci que informava
l’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de personal i de la
relació de llocs de treball.
Vist que la treballadora ha presentat recurs potestatiu de reposició en data 20 de
juny de 2014 mitjançant la instància E201408225.
Vist l’informe núm. 187/2014 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per part de la Sra.
Júlia González Bou, en virtut dels informes adjunts a l’expedient.
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 14 de juliol de 2014”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa,
sis vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i
quatre vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
14.5.
Treballador PMT
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació, a la sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014, va
acordar denegar les al·legacions presentades pel treballador PMT.
Vist que el dia 19 de maig de 2014 va publicar-se al BOPB l’anunci que informava
l’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de personal i de la
relació de llocs de treball.
Vist que el treballador ha presentat reclamació prèvia en data 20 de juny de 2014
mitjançant la instància E/201408279.
Vist l’informe núm. 189/2014 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Desestimar la reclamació prèvia presentada per part del Sr. PMT, en virtut
dels informes adjunts a l’expedient.
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada.
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No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 14 de juliol de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): explica que l’explicació d’aquests tres punts la faran
conjunta i la votació, si de cas, també, sinó és que algun regidor vulgui diferenciar
algun tema concret en la seva argumentació i demanar de fer la votació per
separat.
Explica, per tant, que es tracta del mateix. Es tracta de tres treballadors que van
veure canviats els seus posicionaments i les seves responsabilitats en la relació dels
llocs de treball de la Casa, no en la seva categoria professional que havien guanyat
a través d’una oposició. Aquesta va ser, per tant, una decisió potestativa del govern
i es van presentar uns recursos que es van tirar endarrera. Ara tornen a presentar
un recurs i el govern el torna a desestimar perquè no aporten raons noves a
l’anterior recurs que ja van presentar i es van desestimar.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que el seu grup en aquest punt s’abstindrà.
Considera que, en matèria de personal, a l’ajuntament estan passant coses fora del
seu abast d’enteniment i, per tant, no tenen suficient informació i, a més, pensen
que l’equip de govern està tractant el tema del personal de forma molt sui generis.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda, en primer lloc, que ja van manifestar en el
seu moment que no estaven a favor de la proposta que havia fet el govern de nova
organització i de com es va fer tot aquell procés, justament de tracte i de la manera
de decidir la forma i com es va fer el tracte amb els treballadors de la Casa. Per una
altra banda, diu que és veritat que el govern té potestat d’organitzar-se com més
cregui convenient. No posen cap dubte sobre això. Però, sí ho posen en la manera
com ho fan i en la forma en la qual tracten als treballadors, com és el cas d’aquests
tres treballadors que han hagut d’anar als tribunals i interposar denúncia, no només
en la decisió pròpia, sinó també en com se’ls ha tractat i com s’han pres aquestes
decisions. Tot just, avui llegint la documentació del cas de la regidora senyora
Lucas en referència a com s’està portant el tema de personal en aquesta Casa, i
dient que no estava d’acord amb algunes decisions que s’havien pres en la
modificació de l’RLT, on s’afavoria a una sèrie de treballadors i en altres casos no
era així i, per tant, era un tema molt discrecional. El seu grup considera que
aquests treballadors devien haver estat informats en tot moment de qualsevol
posicionament i proposta. Aquests treballadors no sabien que aquesta proposta
aniria al Ple municipal i que tampoc tenien la documentació corresponent, malgrat
l’havien demanada en repetides ocasions. Pregunta quin serà el procediment que es
seguirà a raó de la demanda presentada per part d’aquests treballadors a les
al·legacions presentades en el seu moment a l’aprovació de la plantilla i de l’RLT,
perquè a dia d’avui no han estat informats per part del govern i ho voldrien saber.
Es va donar, per una altra banda, una documentació del TSJC, però no ha arribat a
la Sessió Plenària.
Amb aquesta situació, per tant, ha quedat molt palesa la poca capacitat
negociadora del govern, per no ser capaços d’arribar a acords amb els treballadors.
Lamenta la situació per tractar-se de treballadors d’aquesta Casa, la qual cosa crea
malestar, sent aquest públic i notori, entre la resta de treballadors de l’ajuntament,
també. Per tant, confirma que el vot del seu grup continuarà sent en contra.
Joan Garriga (UM9-PA): explica que estan parlant d’uns treballadors concrets,
que formaven part d’un “staff” polític-administratiu que havia creat l’anterior equip
de govern. Treballadors que havien posat per confiança política en uns llocs
determinats i quan entra un nou govern, en base a la capacitat que ha de tenir per
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tal de reorganitzar de la millor manera possible i pel bon funcionament de
l’ajuntament, hi ha treballadors afectats en els seus llocs. Hi ha dues qüestions: els
treballadors que es defensen perquè creuen que tenen uns drets adquirits, per dirho d’alguna manera, i presenten uns recursos; i una altra qüestió és el
posicionament polític davant d’això. Els treballadors tenen tot el dret a presentar
els seus recursos. Però, desprès, entre els tres treballadors, hi ha un que es pensa
que el govern li fa persecució política, a la qual cosa, ell manifesta públicament que
no s’ha fet cap persecució política. L’únic que és cert és que hi ha uns treballadors
que es veuen afectats pels canvis organitzatius introduïts, per la qual cosa el
govern entén que té capacitat, tal i com ho avalen els informes tècnics, dels serveis
jurídics i de recursos humans. Per descomptat, aquestes modificacions afecten a
unes remuneracions econòmiques, sent aquesta, en definitiva, part important dels
recursos. Passa a llegir una frase, que considera bastant aclaridora del tema, de
l’informe de secretaria: “des del meu punt de vista, aquest funcionari ha estat un
privilegiat al ostentar un lloc de treball per simple voluntat de la Corporació, de
manera directa i sense concurrència competitiva. Però, sense oblidar que el seu
caràcter era de “provisional” (ho destaca en negreta i subratllat). I que no es
tractava d’un lloc de treball de lliure designació, com diu el recurrent, sinó, que
requeria un procés selectiu, el concurs, d’acord amb els principis d’objectivitat,
mèrits i capacitat, procediment que no es va produir abans de la seva amortització,
però, que a pesar de tot, podria haver estat amortitzat en virtut de la capacitat
d’autorganització que se li ha atorgat a la Corporació”. A les mateixes conclusions
de l’informe de secretaria també diu: “Si bé es una forma habitual utilitzada pels
Ajuntaments per a cobrir un lloc de treball de forma ràpida i directe i amb caràcter
provisional, no te cap cobertura legal i respon a la discrecionalitat de la Corporació”. Això,
referma la seva decisió sobre la capacitat de tot govern d’organitzar-se. Aquests treballadors
s’han vist afectats, perquè el govern va creure que calia organitzar de diferent manera
aquest “staff” polític-administratiu que es va trobar.

Abigail Garrido (PSC-PM): reflexiona dient que hi ha algunes qüestions que
caldria matisar perquè considera que tot just, efectivament, s’estan vulnerant els
drets d’aquests treballadors. Pensa que s’han expressat algunes afirmacions que no
responen a la realitat i no són veritat. Es diu que aquestes persones són de
confiança política i això no és cert. La confiança política es regula amb una figura
concreta, que és totalment legal i que cada equip de govern té, llavors, la potestat
d’utilitzar-la o no utilitzar-la. Fer servir això per aquests treballadors de la Casa, els
quals continuen treballant en aquest ajuntament, quan un equip de govern ha
cessat, i segons la llei els càrrecs de confiança cessen amb aquest govern, tal i com
es va produir en el seu moment i en el cas de l’anterior equip de govern, demostra,
per tant, que aquests treballadors no són de confiança política. Posar-los aquestes
etiquetes no s’ha ajusta ni a la realitat ni a la veritat. Li demana, per tant, al
regidor senyor Joan Garriga les seves paraules i l’etiquetatge que ha fet a aquests
treballadors. Per tot això, posen de manifest el tracte que el govern ha dispensat a
aquests treballadors, afirmant que no estan en absolut d’acord. Llavors, com
aquests treballadors s’han sentit vulnerats, per això han portat el cas davant dels
tribunals. I ara seran els jutge qui dictamini si tenen o no raó aquests treballadors.
Finalment, lamenta aquesta situació i no voldria que cap canvi organitzatiu portés a
aquestes situacions. Confirma que el seu grup votarà en contra.
Lluís Giralt (alcalde): fa una reflexió dient que si qualsevol canvi organitzatiu
tothom, d’alguna manera, incrementa la seva responsabilitat laboral és una mica
complicada.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa,

58

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

sis vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i quatre
vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita.
15.Modificació del reglament de règim d’ús dels horts ecològics urbans
municipals
“Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de les l’Àrees de
Territori, Finances i Governació, a proposta del President de l’Àrea de Territori, el
Sr. Joan Garriga i Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN:
El Ple de la Corporació, en data 18 de maig de 2010, va aprovar, entre d’altres, el
Reglament de règim d’ús dels horts ecològics urbans municipals.
En data 23 de febrer de 2012, el Ple de la Corporació, va aprovar la modificació
d’aquest Reglament de règim d’ús dels horts, per regular el funcionament intern
dels horts.
El Grup de Treball dels horts urbans planteja la possibilitat d’ampliar els horts, així
com diversificar els usuaris que poden accedir als horts, d’aquesta manera es
podrien crear horts socials.
Aquesta proposta es va concretar a la reunió del Grup de Treball dels horts urbans,
reunida el 25 de juny de 2014.
En data 30 de juliol de 2014, es trasllada al Consell Municipal de Medi Ambient
(CMMA) l’opció de diversificar els usuaris dels horts.
Des del Departament de Medi Ambient es té la voluntat d’ampliar els horts urbans i
diversificar els usuaris dels horts, de manera que no siguin únicament per jubilats i
pensionistes.
En aquest sentit, el tècnic de la Regidoria, JRM, ha emès informe en què modifica el
redactat de l’article 3 del Reglament de règim d’ús dels horts ecològics urbans
municipals per diversificar la tipologia d’usuaris.
De conformitat amb els antecedents, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3 del Reglament de Règim d’ús
dels horts ecològics urbans municipals, amb el següent redactat:
“Article 3.- Destinataris:
Els horts ecològics municipals van destinats a quatre tipus d’usuaris diferents:
a. Horts per a jubilats i/o pensionistes. Horts destinats a persones jubilades i/o
pensionistes que vulguin disposar d’un hort urbà.
b. Horts socials. Horts destinats a persones a les que l’hort pot cobrir una
necessitat social.
c. Horts per entitats o associacions amb finalitats socials. Horts destinats a entitats
o associacions que utilitzin l’hort amb una finalitat social.”
2n.- Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies
que comptaran des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al BOPB.
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També es publicarà al DOGC, un mitjà de comunicació escrita diària, taulers
d’anuncis de la Corporació i web municipal (www.santperederibes.cat). Durant
aquest període, les persones interessades podran tenir vista de l’expedient i
presentar les al·legacions que considerin oportunes al Registre General de
l’Ajuntament. En cas de no presentar-se cap al·legació, es procedirà a l’elevació a
definitiu d’aquest acord sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
3r.- Aquest Reglament no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat la modificació del
text i hagi transcorregut un termini de 15 dies des de la seva remissió a
l’Administració de l’Estat i la Comunitat Autònoma.
4t.- Notificar l’esmentat acord a la Comissió de Seguiment oportunament.
No obstant això, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà els
acords que estimi més oportuns.
Sant Pere de Ribes, 25 d’agost de 2014
El President de la Comissió Informativa

Francesc Pérez Tenes

El regidor de l’Àrea d’Urbanisme,
Medi
Ambient,
Habitatge
i
Patrimoni
Joan Garriga i Quadres”

Joan Garriga (UM9-PA): proposa la modificació del reglament dels horts urbans
per tal d’adequar-ho a les noves voluntats. Aquestes modificacions han estat
discutides en el sí del consell de medi ambient. Explica que abans, bàsicament, els
horts urbans anaven adreçats a persones majors de 60 anys, jubilades o
pensionistes. Això no es treu però s’afegeixen altres àmbits per tal que els horts
puguin ser treballats amb caràcter social o per part d’entitats per projectes
concrets.
Abigail Garrido (PSC-PM): proposa una modificació, l’aprovació de la qual
condicionarà el vot positiu del seu grup. Recorda que la filosofia inicial d’aquest
projecte era aportar sòl municipal per tal de fer horts urbans amb un objectiu
social. Per això es feia respecte a la gent gran i jubilada perquè tinguessin, també,
una relació social i no es sentissin aïllats. També, estava reflectit el fet que les
entitats, amb fins socials, poguessin fer ús d’aquests horts municipals. El que no
estan d’acord amb el punt on diu que els horts puguin ser també de lliure accés,
per tal que qualsevol persona en qualsevol situació pugues accedir. Pensa que la
prioritat hauria de ser per finalitats socials i més en els temps actuals, amb la taxa
d’atur existent. Per tant, demana la seva restricció perquè considera que
l’ajuntament hauria de vetllar per aquestes persones, en general, que es troba en
risc d’exclusió social. Si fos el cas que quedés alguna parcel·la lliure, potser sí que
es podria obrir el ventall d’accés, donant pas a qualsevol persona del municipi, de
qualsevol edat i de qualsevol necessitat.
Per tant, demana que el punt b) es retirés i es canviés per “si queda algun hort
lliure i si les necessitats socials ja estan cobertes, llavors sí”.
Joan Garriga (UM9-PA): la intenció d’obrir el ventall d’accés, és perquè han
detectat que hi ha una tipologia de gent no necessàriament amb necessitat socials,
que volen tenir un hort. És que estan detectant, inclòs, en municipis del voltant.
Afirma que també hi ha la possibilitat de gestionar sòl que no és municipal (com és
el cas de Vilafranca, mitjançant conveni). No pretenen que es perdi l’esperit dels
horts urbans i, per tant, asseguren la seva finalitat social. Però, en canvi, hi ha
persones jubilades, per exemple, que un cop han treballat un hort urbà han de
tornar a una llista, potser de 60 persones, per tornar a accedir. No té cap problema
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de retirar el punt b), però no d’afegir cap text més. Si es dóna la possibilitat
d’encabir-ho ja es tornarà a passar una nova modificació del reglament.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): mostra la seva sorpresa per aquesta discussió
quan ja s’ha parlat al consell de medi ambient on estan representats tots els grups
municipals. També, es va parlar de l’ampliació d’altres zones que puguin ser
utilitzades per tal que siguin horts urbans, tant en l’àmbit urbà com en el no
urbanitzable (per exemple, en zones de banc de terres per la pràctica d’horts
ecològics). Demana que la modificació proposada es tracti abans en el consell de
medi ambient, degut al fet que el redactat era un mandat del mateix. De totes
maneres, la decisió la deixa en mans del govern.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que es pot tornar a discutir quan sigui, però el
que no voldria és que quedés cap ombra de dubte del caràcter social dels horts
urbans. Les noves tipologies, majoritàriament, sí que tenen cabuda.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que no ha demanat que es canviï res,
perquè ja li sembla bé la proposta que es porta al Ple.
Abigail Garrido (PSC-PM): s’alegra que es reculli aquesta proposta del grup
municipal socialista. Tindran, per tant, prioritat aquestes qüestions més socials,
però si queda alguna lliure és podrà obrir el ventall. Considera que aquelles
persones que, majoritàriament, no poden pagar el lloguer d’un hort urbà haurien de
ser les persones que tinguessin cabuda en aquest projecte.
Joan Garriga (UM9-PA): diu que s’estima més retirar el punt i tornar a discutir
les modificacions en el sí del consell de medi ambient. Malgrat que entén que és
prioritari el caire social, això no pot tapar l’altre situació. Per tant, proposa retirar el
punt b).
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana a l’alcalde se li faci saber a tots els
membres de la comissió permanent del consell de medi ambient que la proposta no
s’ha aprovat tal i com la van acordar.
16.Declaració d’interès i utilitat municipal de les obres emparades en
llicències núms. 192/14, 193/14 i 206/14 de reparació de deficiències
als edificis de l’institut Alexandre Gal·lí, escola la Riera i escola els
Costarets de Sant Pere de Ribes
“Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió informativa de Territori, Finances i
Governació, presento al Ple de la Corporació municipal el següent
DICTAMEN:
En dates 16 i 30 de juliol de 2014 (registres entrada núms. E201409276,
E201409277 I E201409876) el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya sol·licita llicència per realitzar diferents obres de reparació de deficiències
als centres institut Alexandre Galí, escola Els Costerets i escola la Riera.
En les instàncies presentades el Departament sol·licita 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
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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 els informes de la tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori de 31
de juliol de 2014.
Atès la importància, la necessitat i l’objecte de la realització d’aquests treballs.
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 obres d’interès i utilitat municipal les obres de
reparació de deficiències als centres educatius institut ALEXANDRE GALÍ, escola ELS
COSTERETS I escola LA RIERA emparades en les llicències d’obres amb núms.
d’expedient 192/14, 193/14 i 206/14 atorgades per la JGL en data 5 d’agost de
2014.
Segon.- ACORDAR la bonificació del 95% de la quota de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres (OF núm. 4) i la exempció del pagament de la taxa per
l’atorgament de llicències urbanístiques (OF núm. 16).
Tercer.- ANUL·LAR les autoliquidacions núms. 201450909 (171,60€), 201450907
(171,60€) i 201450908 (171,60€).
Quart.- APROVAR les liquidacions núms. 201450904 (39,97€), 201450898 (61,50€)
i 201450905 (68,69€) en concepte del
5% de la quota de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
No obstant, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà l’acord que
estimi més adient.
Francesc Pérez i Tenes
President de la Comissió Informativa

Joan Garriga i Quadres
Regidor
d’urbanisme,
medi
ambient, habitatge i patrimoni.

Sant Pere de Ribes, 25 d’agost de 2013”
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Joan Garriga (UM9-PA): explica que tal i com ja ha passat en altres ocasions, la
Generalitat demana fer unes obres de manteniment en data 16 de juliol i, per tant,
demana està exempt dels càrrecs que comportaria una llicència d’obres, per això,
l’ajuntament ha d’aprovar l’interès d’utilitat municipal d’aquestes obres.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): demana que es canviïn les sigles d’IES i CEIP
per instituts i escoles.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel
vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
17.Compareixença procediment penal relacionat amb Garraf Promocions
Municipals sobre contracte CQ Consultors
Lluís Giralt (alcalde): explica que aquest punt s’ha retirat per la dificultat existent
al departament de Secretaria que ha comportat que no estigués la documentació
suficient a punt.
Abigail Garrido (PSC-PM): intervé per explicar que ha hagut persones que han
aguantat tota la Sessió Plenària i per si pot fer la següent pregunta: veure
l’expedient d’obertura d’un club de cannabis al carrer Miquel Servet. Els veïns estan
alertats. Volen saber com està la llicència, les condicions i la resta de l’expedient
sobre aquest tema. Agraeix haver pogut intervenir en aquest moment per aquesta
qüestió.

ALTRES ASUMPTES
18.Moció del grup municipal Socialista i Esquerra Unida i Alternativa
demanant la construcció de l’edifici de l’institut Xaloc a Les Roquetes
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Abigail Garrido (PSC): en primer lloc, comenta que la intenció del seu grup era
haver presentat aquesta moció al Ple del mes de juliol, però pel fet de no tenir-la
en la Junta de Portaveus físicament, tal i com tenen acordat els diferents grups
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polítics, la van haver de deixar pel proper Ple. Demanen, tant el grup socialista com
Esquerra Unida i Alternativa la construcció immediata de l’institut Xaloc de Les
Roquetes. Aquest és un fet que ens ocupa, no d’aquest any ni d’aquest curs, des de
fa ja 4 anys, perquè el primer any no es va autoritzar per part de la Generalitat
aquest tema, per la qual cosa s’ha vist, durant uns quants cursos, com augmenten
els mòduls prefabricats on els alumnes de Les Roquetes que van a aquest institut,
han de cursar els seus estudis en unes condicions que no són les adequades.
Demanen, per tant, que es facin tots els tràmits necessaris i que s’insti a la
Generalitat que compleixi amb el seu deure i, per tant, construeixi aquest institut a
Les Roquetes.
Així mateix, demanen que l’ajuntament ratifiqui el tema de la cessió dels terrenys
en els quals s’ha d’ubicar aquest institut, i sinó és el cas, que es faci el canvi oportú
per tal que la Generalitat porti a terme aquesta construcció i no pugui dir que
l’ajuntament no ha fet els deures. Per tant, considera que és un tema molt
important. Cal veure, doncs, si el terreny que ja estava cedit en el seu moment,
continua sent el destinat per l’institut o no, perquè sinó, també, caldrà parlar
d’altres qüestions en el seu moment. Per tant, demana a tots els grups polítics que
es sumin a aquesta reivindicació que considera que és del tot necessària pel poble
de Les Roquetes, perquè, tal i com ja ha dit anteriorment, porten 4 anys on aquests
nois i noies estan en unes condicions que no són les adequades (no tenen
laboratori; han de ser fer la gimnàstica al pavelló polisportiu, havent de sortir fora
de les instal·lacions de l’institut; no tenen un pati en condicions...). Demana, per
tant, que es posin les piles i es vagi a demanar a la Generalitat que compleixi amb
el seu compromís i amb el seu deure, el qual està incomplint. Finalment, torna a
demanar el suport de tots els grups polítics.
Anna Gabaldà (UM9-PA): afirma que si la moció és per defensar la construcció
d’un nou institut, creu que tothom està d’acord. Així mateix, no creu que en el Ple
no hi hagi ningú que no vulgui anar a la Generalitat ha defensar el que pertoca al
municipi (en aquest cas, es tracta de l’institut que està, en aquests moments, en
mòduls prefabricats, que és el Xaloc) i considera que és el treball que s’ha estat
fent fins ara. En canvi, si la moció és electoralista, perquè són coneixedors que fa
dos dies es va convocar una manifestació, desprès es va desconvocar perquè no
tenia el suport suficient de la comunitat educativa. Saben, també, que hi ha
regidores d’aquest govern que han parlat amb la direcció i a les ampes i, finalment,
no els hi ha donat el suport perquè es pensaven que anaven de la mà del govern,
llavors, el seu grup no estarà d’acord si es tracta d’una moció purament
electoralista, en el cas d’una qüestió tant important. Perquè, al cap i a la fi, el que
havia de ser una manifestació, com és que no van rebre prou suports, va acabar
sent una roda de premsa. Afirma que aquesta és la lluita del grup municipal
socialista, no la del seu grup en concret. Tant la direcció de l’institut com les
ampes, es van reafirmar en els acords presos amb la regidora corresponent i amb
el govern durant el mes de juny passat, per treballar conjuntament i, fins el dia
d’avui, no s’ha fet una altra cosa: s’ha anat a la Generalitat per reclamar aquest
institut; s’ha demanat l’ampliació dels mòduls que s’han fet aquest estiu; s’ha fet
una previsió per l’ampliació de l’any vinent, sobretot en el pati, perquè serà
necessari; i s’està treballant en la cessió dels terrenys. Ara bé, si es considera que
això es deixar de la mà a la comunitat educativa del Xaloc, a ella no li sembla.
Mostra la seva sorpresa perquè es vulguin manifestar o convocant rodes de
premsa, perquè ja està treballant de la mà per tal de solucionar aquestes temes,
per part de la direcció, l’ampa i el govern.
Per tant, demana que si volen tirar endavant la moció, en el punt 1 s’incorporés el
reconeixement respecte al fet que l’ajuntament i, concretament, la regidoria
d’Educació estan treballant sobre aquest tema. Així com treure la paraula

65

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

“immediata” respecte al tema de la cessió, perquè entenen que això té un procés
que no depèn, únicament, de l’ajuntament.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que recolzaran la moció, malgrat que no estan
d’acord amb la redacció d’un parell de punts de la part expositiva. En canvi, estan
absolutament d’acord amb la part resolutiva, per la qual cosa donaran suport.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): desconeix si ve de molt lluny, però tota aquesta
situació de manifestacions fallides i manipulació de les ampes ho desconeixia
absolutament, encara que estan a favor que es facin les coses, encara reconeixent
que el llistat dels temes pendents per part de la Generalitat respecte al nostre
ajuntament no es queda curt, perquè totes les escoles haurien de demanar més.
De totes maneres, abans de decidir que fer, demana saber si el PSC i EUiA
acceptaran les modificacions proposades per part de la senyora regidora Anna
Gabaldà.
Lluis Giralt (alcalde): exposa que el seu grup municipal es suma a les paraules
de la senyora regidora Anna Gabaldà i, un cop revisat tot aquest tema, considera
que s’està treballant de forma òptima amb la comunitat educativa i amb el
departament corresponent de la Generalitat. Informa que el departament està
seguint aquest institut de molt prop, com és la seva obligació. Estant treballant
perquè aquest institut com institució s’acabi consolidant i acabi com a un edifici
nou. Demana que això s’ho cregui tothom i que també es treballi conjuntament, per
acabar-lo convertint en un punt educatiu de referència a Les Roquetes,
conjuntament amb l’Alexandre Galí. Confirma que en això estan treballant. Estan
treballant en el tema de la cessió de terrenys, perquè en aquests darrers dies ha
parlat amb diferents responsables del departament. Respecte a les condicions,
naturalment, no són les d’un edifici nou, però sí que estan garantides les condicions
per un ensenyament de qualitat, tot i que provisional.
També s’han fet gestions perquè aquestes condicions millorin i, per tant, en els
propers dies, membres del govern tindran una reunió amb responsables del
departament, per tal de tractar aquest tema i d’altres que hagin pogut quedar
pendents.
Per la resta, confirma que es sumen a la proposta de la senyora regidora Anna
Gabaldà.
Abigail Garrido (PSC): comenta que respecte a les diferents intervencions
realitzades per part d’altres grups municipals, confirma que la senyora regidora
Anna Gabaldà té un mal costum: no dir mai la veritat. En aquest cas concret,
afirma que el seu grup municipal no havia convocat cap mena de manifestació,
només havia convocat una roda de premsa, per tal d’explicar la moció que ja
havien plantejat en junta de portaveus que portarien al Ple. Únicament, aquesta era
la seva intenció. Efectivament, confirma que hi ha gent que pregunta i que parla,
no vagi a ser que es pensi que amb l’única persona que parlen, la direcció, l’ampa o
els pares i les mares, és amb ella, amb la senyora regidora Gabaldà. Li confirma,
per tant, que també parlen ells com a grup municipal, perquè es deuen als
ciutadans i ciutadanes, i comuniquen a la gent que és el que pensen fer com a grup
municipal. De fet, aquesta és una reivindicació que continuaran explicant a tothom
que ells considerin que ho han de saber i, a més, demanaran, a banda dels
diferents grups municipals, que se sumin els pares, les mares, l’ampa i la direcció,
perquè considera que quan més persones siguin més aviat s’aconseguirà aquest
equipament. Perquè des de la Generalitat, ella desconeix si el govern té les
promeses, però no tenen cap resposta, no hi ha un calendari (si hi és, demana al
govern que el posi al damunt de la taula) per la construcció de l’equipament.
Només hi ha bones paraules de com van a parlar amb la Generalitat.
66

Ple ordinari
23 de setembre de 2014

El seu grup el que demana és que es faci reivindicació, tal i com fan per altres
temes i d’altres llocs. El que demanen és que a Roquetes, en el tema d’aquest
institut, es sumin a aquesta reivindicació.
Confirma que no posaran en el primer punt res sobre les gestions que ha fet el
govern amb la Generalitat, perquè no han estat informats mai de les mateixes.
Troba que ha estat una llàstima. Recorda que la cessió d’uns altres terrenys,
desprès d’un any, si cal fer el canvi, encara resta pendent. L’anterior equip de
govern va cedir uns terrenys, però l’actual equip de govern no ha fet el canvi, si fos
necessari. Ho han de plantejar. No es pot dir que són gestions complicades. No es
pot esperar. Ho han de fer ja. S’ha de tenir voluntat per fer-ho. Per tant, reafirma
que el seu grup no canviarà el redactat del primer punt.
Per una altra banda, lamenta que titlli aquesta reivindicació, feta per les famílies
d’aquest poble, d’electoralista. Diu que li sembla que la senyora regidora Gabaldà
desconeix realment les necessitats. Els hi demana, per tant, que deixin de banda
aquest posicionament i que es sumin a la reivindicació i la tirin endavant plegats,
per tal que, el més aviat possible, l’institut Xaloc tingui un edifici, perquè les
condicions que diu el senyor Giralt, que són de qualitat, no és cert. Li recorda que,
així mateix, ell i el seu grup ho van reivindicar amb l’institut Montgròs, posant-se al
costat dels pares i les mares de l’institut. Li demana que facin idènticament el
mateix i se sumin a aquesta reivindicació. Considera que aquest hauria de ser el
posicionament que haurien de tenir envers aquesta necessitat.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): en primer lloc, li agraeix al senyor alcalde que
miri cap a on està ella, degut al fet que, sembla ser, que li costa una mica. Recorda
que en el cas de l’institut Montgròs i d’altres reivindicacions respecte a la
Generalitat, aquestes mocions havien passat anteriorment pel consell escolar
municipal i, per tant, és en el consens de tota la comunitat educativa. Considera
que és prou important el que s’està tractant, perquè degut a la divergència existent
entre el govern i el grup municipal socialista, per allò que es pugui estar manipulant
pel darrere, per la qual cosa, demana al PSC que retiri la moció i esperin al consens
abans esmentat, per poder portar un acord unànime a la Generalitat i aconseguir
l’equipament que es mereix el municipi. Pensa que és el més legítim de fer.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que en la darrera intervenció del grup municipal
socialista ha vist dolenteria, volent enfrontar interessos territorials constantment.
No defensen una cosa a un lloc i una altra diferent en un altre lloc. Ells defensen
l’escola pública en tot el municipi. Demana que no busquin l’enfrontament. Diu que
els interessos del Xaloc són els mateixos que els interessos del Montgròs. La
defensa de l’escola pública és així. Demana que ja està bé d’aquests
enfrontaments.
Respecte al tema de la cessió dels terrenys, afirma que quan el grup municipal
socialista parla de “cessió immediata” vol repassar la història. Amb l’anterior equip
de govern, aquests terrenys pertanyien al Parc Central i ho van passar als Colls,
sent terrenys esportius i no educatius i, per tant, s’ha de fer una modificació del Pla
General, que no van fer i ara la demanen que es faci de manera immediata.
Demana que no es posin imperatius allà on no es poden posar. Van canviar els
terrenys del Parc Central als Colls pel tema del Decathlon. Són terrenys esportius i,
per tant, cal fer una feina prèvia i posar-se d’acord. Acusa al grup municipal
socialista de conèixer tot això. Saben que hi ha una carta acceptant el canvi dels
terrenys i, per tant, ja es veurà si és el terreny adequat o no.
Amb el que està d’acord amb tothom és que no es pot demorar l’obtenció de
l’institut i cal espavilar-se en aquest sentit. I respecte al primer paràgraf, doncs si
no és vol posar el comentari de la senyora regidora Gabaldà, doncs ja està dit.
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Anna Gabaldà (UM9-PA): diu que en vistes de la poca voluntat existent d’anar
tots plegats en aquest tema per tal d’arribar a un consens per pressionar a la
Generalitat. Reafirma que no votaran a favor si no es reconeix que ha hagut un
treball que l’avala la comunitat educativa, l’ampa i la direcció, i el departament.
Recorda que ells quan van a reunions fan actes dels temes que parlen. Malgrat que
no votin la moció a favor, pel govern és un tema prioritari, del qual es porten
mesos treballant. En el que no estan d’acord és en com es fan les coses i sinó li
demana a la senyora regidora Abigail Garrido que respongui que li van dir quan va
anar a enfrontar a la comunitat educativa (per part de la direcció i per part de
l’ampa) amb l’ajuntament. Demana que sigui sincera.
Abigail Garrido (PSC): contesta que el que ha explicat la senyora regidora Anna
Gabaldà és fals i no són certes les seves afirmacions. Té un mal costum que caldria
treure-se’n. Li demana que escolti mentre parla, tal i com ha fet ella. O com a
mínim demana que no la interrompi. Diu que amb el seu grup no ha parlat (la
senyora regidora Anna Gabaldà sembla ser que li diu que amb ells no té perquè
parlar). Aquest, al cap a la fi, és el seu tarannà. Recorda que a la junta de
portaveus on van presentar la moció, ni el senyor Giralt, ni la senyora Gabaldà, ni
cap dels presents, va explicar que l’ajuntament havia fet gestions. Encara no han
explicat amb qui les han fetes. Li demana que posi per escrit el fet que la direcció,
l’ampa i tothom estan a una en aquest tema. Demana que els hi passi i expliqui tot
allò que ha treballat tant i tant. Així podran considerar la feina que fan, perquè
tindran la informació, tot just, de la feina que fan. Torna a recordar que no han
rebut cap mena d’informació, de la feina que diuen haver fet, per la qual cosa, no
poden posar-li això en el primer punt de la moció. És incomprensible per ella i per
la ciutadania, en general. A més, és incomprensible que busquin aquesta excusa
per no sumar-se a la moció. La qüestió, en definitiva, és que els nois i noies estan
en mòduls prefabricats i necessiten una solució urgent.
Al senyor regidor Joan Garriga li recorda que ells governen fa ja un any i, tot just,
fins avui ell no ha dit absolutament res, perquè està segura que tampoc ha fet res,
perquè entén que si ha fet alguna cosa, caldria que ho hagués explicat a la
ciutadania, en general. Li diu que li toca fer allò que no estan fent i definir què es
vol fer amb la cessió dels terrenys. Es tracta, per tant, d’una demanda, també, per
l’ajuntament.
Demana, així mateix, que l’ajuntament no assumeixi el paper de la Generalitat.
Aquesta té un deure amb Sant Pere de Ribes, el qual no està complint. I recorda,
finalment, que les condicions en les quals els nois i noies estan estudiant no són les
adequades. Confirma, doncs, que mantenen el text de la moció tal qual està
presentada.
L’alcalde passa a votació la moció presentada, deixant clar que el grup municipal
socialista no modifica la seva proposta.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal, Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita, un vot en contra
d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i nou vots
d’abstenció d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i Unió–Veu i Acció.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): vol mostrar la hipocresia amb la qual es porten
algunes mocions a la Sessió Plenària i recorda que no fa ni un any enrere, amb el
PSC situat a l’altra banda, quan sempre s’ha demanat fer consensos en aquestes
demandes, s’hagués aconseguit i s’hagués fet d’una altra manera, sinó no s’hagués
pogut aprovar, i, llavors, ella votarà en contra per hipòcrita. Demana, així mateix,
que el compromís ferm que té el govern de portar la informació al Ple sobre aquest
tema, ho acabi fent.
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Abigail Garrido (PSC-PM): vol saber, bàsicament, a quina hipocresia es refereix
la senyora regidora Bàrbara Scuderi, encara que sospita que, segurament, es tracta
al moment de la votació, al no saber si havia de votar abstenció o en contra. Li
demana que es faci ella un primer examen abans de donar lliçons a ningú.
Joan Garriga (UM9-PA): replica a la senyora regidora Abigail Garrido que tothom
sap a qui es referia la senyora regidora Bàrbara Scuderi amb el seu comentari
sobre la hipocresia. A més, pensa que, més aviat, hauria de sentir llàstima per no
haver pogut aconseguir els vots de la resta de forces polítiques en l’aprovació de la
seva moció. Reafirma que l’abstenció del seu grup ha estat explicada i,
suposadament, entesa, perquè no es tracta sobre la lluita per la construcció de
l’institut Xaloc en absolut. Li diu, finalment, que més enllà del seu somriure hi ha
combat polític.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que la següent moció no ha estat presentada
en junta de portaveus, ni entrada pel registre general. Demana que es voti la seva
urgència.
Lluís Giralt (alcalde): explica que aquesta moció no es va presentar en la junta
de portaveus perquè és conseqüència d’uns acords entre les diferents forces que es
va produir al Parlament de Catalunya i, posteriorment, l’associació de municipis per
la independència i l’associació catalana de municipis van fer arribar a l’ajuntament.
Javier Rodríguez (PPC): explica que, també, anava a demanar votar la moció per
urgència. Demana que no es comenci a desobeir abans de votar la moció. Reitera
que la regidora senyora Abigail Garrido té raó.
Lluís Giralt (alcalde): diu que no li ha tret la raó, en tot cas li ha donat.
Abigail Garrido (PSC-PM): li pregunta a l’alcalde si la motivació de la urgència és
la que ha explicat anteriorment. Li demana saber quina és la motivació de la
urgència.
Lluís Giralt (alcalde): diu que aquesta moció és una proposta de l’associació de
municipis per la independència i de l’associació catalana de municipis que van rebre
a posteriori de la junta de portaveus. És, bàsicament, de suport a la convocatòria
de la consulta del nou de novembre. Des del govern es va entendre que no calia fer
un ple extraordinari i es podia aprofitar aquest ordinari. Si no s’aprova avui, potser,
llavors, que s’impedeixi la possibilitat de col·laborar institucionalment amb aquesta
convocatòria.
Abigail Garrido (PSC-PM): li diu que no comparteixen la urgència però donades
les circumstàncies, el seu grup també aporta una altra moció, degut al fet que no
sabien absolutament res de la moció que ara presenta el govern. No han estat
capaços ni de trucar-los, ni convocar-los mitja hora abans del Ple, per tal d’explicarlos aquesta situació. Confirma, per tant, que el seu grup també presenta una altra
moció per urgència. Demana que la urgència es voti per les dues mocions a l’hora.
Lluís Giralt (alcalde): contesta que no. Es votaran les mocions per separat, en
cada cas.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que la moció que presentaran té a veure amb
el mateix tema, per la qual cosa, demanen que la urgència es voti a la vegada.
Considera que votar dues urgències per un mateix tema és absurd.
Lluís Giralt (alcalde): continua dient que no, perquè considera que són dues
mocions diferents, amb argumentacions diferents.
Anna Gabaldà (UM9-PA): recorda a la regidora senyora Abigail Garrido que a
l’ordre del dia del Ple estava especificat la presentació d’aquesta moció, a l’igual
que al lliurament de la documentació, on constava l’esmentada moció.
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Intervé el secretari accidental per fer lectura de l’article del ROM on es fa esment el
tractament a les mocions que es vulguin presentar fora de l’ordre del dia, no sent
necessària la votació de les urgències.
Lluís Giralt (alcalde): manté que es votin les urgències per separat.
Joan Garriga (UM9-PA): res pregunta en qui país viu la regidora senyora Abigail
Garrido, arran del proper “atac” que patirà la llei de consultes aprovada per part del
Parlament de Catalunya, el divendres anterior, sent el pitjor des de l’època del
franquisme. La urgència radica tot just en donar suport en base al pitjor atac que
pot rebre la sobirania del nostre poble. Aquesta és la urgència no desconeix la
senyora regidora Garrido.
Abigail Garrido (PSC-PM): li demana al senyor regidor Garriga que no li doni
lliçons de democràcia ni de cap tipus. Saben perfectament on són i el que defensen.
Li demana, ara, que no li faci gestos i demana que mesuri les seves paraules
mentre ella intervé. Li diu a la senyora regidora Gabaldà que, efectivament, estava
a l’ordre del dia, però mal posat perquè no es posava com a punt d’urgència.
Diu que deixa d’intervenir per culpa d’alguns membres de l’equip de govern que
“fan el que fan” i per l’ordre que hauria de posar l’alcalde i no ho fa.
Lluís Giralt (alcalde): demana una mica de calma a tothom i que no s’enroquin
en certes actituds.
Javier Rodríguez (PPC): votaran la urgència en contra, perquè consideren tot al
contrari que el regidor senyor Garriga, mantenint-se en la defensa de l’estat
espanyol d’igual forma.
Declaració urgència: moció de suport del món local a la convocatòria de
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal, Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció,
Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i la regidora no
adscrita i tres vots en contra del Partit Popular de Catalunya.
19.Urgència: moció de suport del món local a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
Els Grups Municipals de CIU-VIA, UM9, ICV, presenten al Ple de la Corporació
“SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys,
amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes
franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili
republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió
especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet
que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos
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per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur
votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació
multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la
majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de
2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió
constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que
està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol
exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a
nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la
democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que
representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma
d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però
ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i
activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar,
el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni
treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació
actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties
Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una
consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els
ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant
tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta
de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat
de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera
activa, cívica i pacífica.
ACORDS
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1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels
nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que
és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament
de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la
UE i al president de la Comissió Europea.
Sant Pere de Ribes, 19 de setembre de 2014”
Lluís Giralt (alcalde): explica que es segueix la línia de tots aquests mesos, de
suport al procés sobiranista i al procés democràtic de donar veu als catalans.
Catalans que s’han manifestat repetidament i de manera massiva (com en la
darrera Diada). Aquesta moció surt d’un posicionament conjunt dels grups que
defensen aquesta situació i que ens ha arribat tal qual del Parlament de Catalunya.
Tot això, per tal que el poble de Sant Pere de Ribes visqui aquest procés de forma
intensa i pugui participar en la consulta del nou de novembre. Demanen, per tant,
el vot afirmatiu.
Joan Garriga (UM9-PA): ja va explicar el seu moment (mes de juliol) de la
importància del món local en els afers nacionals del país. Gràcies, tot plegat, a anys
de resistència i mobilitzacions del poble català. S’ha d’arribar a una consulta per tal
que es pugui votar sobre la independència del poble de Catalunya i poder construir
lliurament el futur polític, econòmic i social. Es tracta, al cap i a la fi, de la voluntat
del poble. Es van portar a terme centenars de consultes populars iniciades a Arenys
de Mar, el 13 de setembre de 2009 i amb manifestacions massives i imponents dels
anys 2012, 2013 i 2014. Aquestes mobilitzacions són el millor aval a la voluntat del
poble català per poder decidir el seu futur col·lectiu. El dret d’autodeterminació és
un dret profundament democràtic, reconegut internacionalment, voluntat de la
majoria del poble de Catalunya i ratificat per la majoria absoluta del Parlament de
Catalunya. Aquest clam pacífic i democràtic del poble català contrasta amb la
bel·ligerància de l’estat espanyol. Està definit el poble català com a subjecte polític i
jurídic. En data 8 d’abril de 2014, el Parlament espanyol va votar en contra de cedir
a la Generalitat de Catalunya la potestat de convocar referèndums, per la qual cosa
el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de consultes populars no refrendàries
avalades pel consell de garanties estatutàries. Sobre aquesta base legal, el
president de la Generalitat convoca la consulta del dia nou de novembre, la qual
està objecte de suspensió per part del Tribunal Constitucional. El clam general del
poble de Catalunya no és suficient pel govern espanyol, per tal de respectar la seva
voluntat. És, únicament, una raó política el fet de no permetre votar a les catalanes
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i als catalans. Considera que aquest clam del poble de Catalunya hauria de ser
suficient per poder votar el proper nou de novembre en referèndum. Creu que la
voluntat majoritària del poble no pot quedar supeditada a la decisió de cap tribunal
i menys el Tribunal Constitucional, altament polititzat com es va demostrar en la
retallada de l’estatut d’autonomia. La legitimitat del Parlament de Catalunya no pot
ser qüestionada per cap tribunal. Així mateix, comenta la carta de les Nacions
Unides atribueix el dret d’autodeterminació als pobles i no als estats. Cap dels
estats del nostre voltant, no ha deixar de trencar la situació actual per vestir-ne un
marc nou.
Per tot plegat, afirma que el seu grup estarà per la desobediència envers el Tribunal
Constitucional i sí la legalitat catalana. Considera que avui és un fet històric i la
votació d’avui va més enllà dels posicionaments dels partits. El poble voldrà saber
que ha votat concretament cada un dels regidors i regidores d’aquest Ple. Apel·la,
per tant, a la responsabilitat individual de cada regidor i regidora d’aquest Ple.
Demana el vot afirmatiu, doncs.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que amb les paraules anteriors ja
queda palesa l’argumentació i la importància d’aquesta moció i de la seva votació.
Hi ha una voluntat i un recolzament i, per tant, una implicació. Tot això, no és al
marge dels ajuntaments ni de la ciutadania.
Javier Rodríguez (PPC): li pregunta directament al regidor senyor Joan Garriga
que ha volgut dir amb l’expressió de que el poble tindrà en compte el vot de
cadascú dels regidors i regidores d’aquest Ple. Diu que no ho acaba d’entendre i
demana que li expliqui.
En primer lloc, denuncia l’ús partidista que es fa d’aquest ajuntament amb l’objectiu
de recolzar una consulta, la qual no té cabuda en l’actual legislació vigent
democràtica. Considera que Catalunya no ha tingut mai tantes competències ni
tanta sobirania política com actualment. La democràcia no s’entén sense el respecte
a les lleis. En democràcia les lleis es canvien. No es desobeeixen ni s’ignoren.
Recorda que el dret d’autodeterminació dels pobles, és un dret dels territoris
colonitzats, que no és el cas de Catalunya. Creu que Catalunya ha de ser sempre
part integrant d’Espanya. Recorda, així mateix, que l’aval del consell de garanties
estatutàries ho ha estat amb el vot favorable de les persones que van ser
proposades per part de CiU i ERC, oposant-se els del PSC, ICV i PPC. Respecte a la
pregunta que es vol fer, no es va contestar, perquè no caben a la Constitució ni a
l’Estatut. La independència de Catalunya no és una competència de la Generalitat.
Utilitzar aquesta llei per fer una consulta vulnera l’Estatut a l’article 122. El no a la
moció presentada, es un sí a la democràcia, un sí a l’estat de dret, un sí a la
convivència, un sí a Catalunya, un sí a Espanya i un sí a Europa.
Abigail Garrido (PSC-PM): primer de tot, afirma que els socialistes estan a favor
que els catalans i les catalanes a decidir, però davant d’una consulta legal i
acordada. Reconeix que no hi haurà una solució estable sense que, en un moment
donat, la ciutadania es pugui pronunciar a les urnes i que aquesta solució no passi
pel vot dels catalans i les catalanes. Estan a favor de la llei de consultes populars i
no refrendàries, tal i com han recolzat al Parlament de Catalunya. Però aquesta llei
no pot fer la pregunta encadenada que ha estat proposada, la qual és més pròpia
d’un referèndum. Pensa que s’han de mantenir en el marc democràtic de l’estat de
dret, perquè és una obligació de les institucions públiques com el nostre
ajuntament i el govern d’aquest poble. Volen que hi hagi una reforma de la
Constitució, basant-se en el procés que s’ha fet a Escòcia, per poder encabir aquest
referèndum que seria necessari.
Diu que ha comptat fins a 24 vegades la paraula “el poble” en la intervenció del
senyor regidor Garriga. Li recorda que el poble són tots i totes. Cada qual amb el
seu posicionament. El poble, considera, que no es pot instrumentalitzar. El poble té
dret a entendre les coses a la seva manera, a l’igual que entendre tot aquest
procés. Considera que aquesta moció es excloent, com la pregunta que es planteja
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a la consulta. Creu, per tant, que aquest no és el camí per aconseguir una solució
estable que és el que necessita aquest país. Confirma que el vot del seu grup serà
desfavorable.
Joan Garriga (UM9-PA): li confirma al regidor senyor Javier Rodríguez que els
seus comentaris no són en absolut cap amenaça. Només és per entendre que s’està
on s’està és gràcies a la voluntat popular i, per tant, el joc polític dels partits aquí
no compta. Per tant, s’estan vivim moments històrics que demanen un alt grau de
responsabilitat personal.
Lluís Giralt (alcalde): confirma que els posicionaments han quedat clars i no
s’han mogut respecte als expressats en aquests darrers mesos.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–
Veu i Acció, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i la
regidora no adscrita i nou vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal i Partit Popular de Catalunya.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana que aquesta moció es passi al final, tal i
com ha proposat anteriorment el secretari accidental.
Lluís Giralt (alcalde): confirma que el fet que el debat sigui molt similar, es farà
ara.
Abigail Garrido (PSC-PM): la motivació de la urgència és per tal de poder
explicar el posicionament dels socialistes en tot aquest tema amb absoluta claredat
i sobre la consulta del nou de novembre.
Joan Garriga (UM9-PA): comunica que el posicionament del seu grup és
d’acceptar sempre les urgències, perquè considera que fins el moment no s’ha
utilitzat de manera perversa tot això. Confirma que votaran a favor la urgència.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que votaran en contra la urgència, perquè
consideren que no dóna peu a urgència, aquesta moció.
Lluís Giralt (alcalde): confirma que votaran a favor la urgència perquè ara és el
moment de tractar aquests temes.
Declaració urgència: moció del grup municipal Socialista davant el 9 de
novembre
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal, Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i Unió–Veu i Acció, tres
vots en contra del Partit Popular de Catalunya i un vot d’abstenció de la regidora no
adscrita.
La senyora regidora Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E) es troba absent en el moment de
la votació.
Urgència: moció del grup municipal Socialista davant el 9 de novembre
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Abigail Garrido (PSC-PM): considera que és necessari tenir una estratègia única
en aquests temes de país, per part de tot el catalanisme, la qual cosa no s’està
produint i s’està excloent part d’aquest catalanisme. Creu que el diàleg i el pacte
haurien de ser els instruments i les condicions indispensables per tal de poder fer
aquest procés amb totes les garanties, per la qual cosa no es pot utilitzar la nova
llei de consultes per tal de fer aquesta consulta del nou de novembre. Perquè es
sap que no és legal. Es podria fer una altra pregunta i es el que es demana en
aquesta moció, la unió de totes les forces polítiques per arribar a un consens legal i
acordat.
Tomàs Carandell (UM9-PA): considera que la via que proposen està morta per la
realitat, perquè els partits grans no estan per aquesta solució. Per tant, proposa
que si volen una reforma constitucional la demanin als reis mags, perquè els altres
no foten ni brot. Pensa que poden estar d’acord amb moltes de les apreciacions que
es fan, però considera que el moment porta a donar suport a la convocatòria de la
consulta del nou de novembre. S’està parlant de la veu d’una gran majoria del
poble de Catalunya i no escoltar-los és un error gravíssim. Finalment, demana que
s’hi ha dubtes del nivell de representació de cadascú, doncs, que es voti. Considera
que és fàcil. És igual que sigui legal o no, però que es voti.
Lluís Giralt (alcalde): considera que aquesta moció té, a més a més, una
proposta clara respecte la via d’una reforma constitucional i un estat federal que en
aquest moment, el seu grup no comparteix.
Abigail Garrido (PSC-PM): lamenta que en les paraules del regidor senyor
Carandell no hi hagi ni respecte. Ella creu que si la consulta no és legal ni acordada
no s’acabarà fent. Considera que fer-ho fora de la legalitat és complicat. Demana
que es facin referèndums per altres qüestions i altres temes en el municipi, que
també són importants. Demana, per tant, que allò que es defensa vehement pel
país, es faci també pel municipi.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria d’onze vots en contra d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció, Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita i sis vots a
favor del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal.
El senyor regidor Josep Rius (CiU-ViA), la senyora regidora Bàrbara Scuderi (ICVEUiA-E) i el senyor regidor Javier Rodríguez (PPC) es troben absents en el moment
de la votació.
El secretari accidental fa esment de la incorporació a l’acta de les respostes a les
preguntes formulades en plens anteriors.
20.Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
En primer lloc, diu que vol fer un PREC, sol·licitant que es deixin de dir mentides en
el ple municipal (l’alcaldessa demana respecte).
Per una altra banda, considera la intervenció del regidor Tomàs Carandell,
d’honestament encertada. Afirma que és el govern qui proposa i l’oposició qui
controla (reconeix que desconeixia que la funció de l’oposició era fiscalitzar, degut
al fet que pensava que qui fiscalitzava, únicament, era el departament
d’Intervenció) i, a vegades, qui ajuda, també, a construir. Recorda que el mes de
desembre de 2012, hi havia 14 persones, en precari, a la regidoria de Serveis
Socials i Ocupació.
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PREGUNTA: voldria saber com està la situació laboral del personal de l’esmentada
regidoria.
Fa un PREC, pel qual es mantinguin informats als grups municipals de l’oposició de
com evolucionen els plans d’ocupació, en el cas, sobretot, de les contractacions i les
feines que vagin realitzant.
Fa un apunt en referència al punt de la modificació de pressupost de l’expedient
16/2014, que “por allí abajo” diu que s’ha catalogat de bestiesa la despesa de
12.000 euros en una rotonda. Ella recorda que a l’any 2011 es van gastar 20.000
euros a la rotonda de l’entrada de Les Roquetes.
Sobre el festival “Sons Solers”, que ara s’ha donat a conèixer al municipi, fa saber
que l’empresa organitzadora no ha considerat la contractació de persones del
municipi (músics de prestigi, per exemple) per aquest esdeveniment. Respecte a
això, fa el PREC, a la regidoria que li correspongui, que un cop es posin en contacte
amb aquesta empresa, proposi en el marc del festival (per exemple, mig hora
abans de cada actuació), la participació de formacions locals. A més a més,
d’encoratjar a l’empresa per tal que organitzi un festival a l’hivern, també.
L’alcaldessa, comenta respecte a la qüestió de “Sons Solers”, que com ajuntament
van donar suport a aquesta iniciativa, perquè, al cap i a la fi, feia promoció del
nostre municipi. En aquest sentit, fa saber que la cartellera ja estava tancada i no
la van poder negociar, encara que la voluntat del govern és la de fer aquest treball.
Reconeix, per tant, que aquest any no ha hagut temps.
Demana, posteriorment, ser informada del resultat d’aquests contactes.
Fa un PREC, tot just demanant se li faci arribar a la regidora senyora Abigail
Garrido, el decret 17/2013 i els informes corresponents, per tal que tinguin
coneixement del mateix.
En relació a la propera celebració de sessions plenàries, tant de renúncia com
d’elecció d’alcalde, el seu grup va manifestar la voluntat de renunciar a les dietes
per assistència a una de les esmentades sessions.
PREGUNTA : Demana saber com ha quedat aquest tema i que si cal signar cap
document, se li faci arribar.
L’alcaldessa explica sobre el tema de les renúncies econòmiques de les assistències
a les properes dues sessions plenàries, que els membres del govern renuncien
ambdues. Confirma que es destinaran a fins socials propis de l’ajuntament (ells ho
van fer saber a la secretària general i, per tant, qualsevol altre persona que estigui
interessada que li faci saber a ella, també).
Voldria preguntar sobre la prevenció d’incendis, però afirma que ja li ha arribat la
convocatòria del Consell de Medi Ambient pel proper 30 de juliol, per la qual cosa,
entén que a l’esmentada reunió ja s’explicarà com s’està portant tota la campanya.
PREGUNTA: Sobre el consorci dels Colls-Miralpeix que s’està fent en aquests
moments i, també, com s’ha gestionat la instal·lació recent d’un “xiringuito” a la
vora de la desembocadura de la riera, des de l’ajuntament de Sitges, i si des del
consorci s’ha fet alguna valoració. Demana al govern que s’informi i traslladi
aquesta informació als grups de l’oposició.
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RESPOSTA: Restem pendents de rebre informació del Consorci Colls-Miralpeix
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor de Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Des del mes d’octubre, ve repetint la mateixa pregunta. Vol saber quan
els convocarà el Consorci de la TDT Garraf. I si fos el cas que no els anessin a
convocar, voldria saber, també, els motius.
L’alcaldessa diu que respecte al tema del Consorci de la TDT Garraf, a posteriori de
la celebració del Consell de Mitjans de Comunicació, va haver una reunió en la qual
des del govern es va demanar que es realitzés aquesta convocatòria, i els hi van
confirmar que es faria al llarg del proper mes de setembre.
PREGUNTA: També, vol saber perquè, encara, resta pendent la reunió del Pla
Territorial, tal qual van quedar a l’anterior Ple, sobretot, si al mes de setembre es
té previst la presentació de les conclusions per part del Consell Comarcal del
Garraf. Afirma que agrairia, per tal d’avançar, es fes una valoració política i tècnica
des de la regidoria per poder anar treballant.
Respecte al tema del “xiringuito” i el Pla Territorial, ja li faran arribar.
Regidora sra. Guadalupe Nogales (PPC):
PREGUNTA: saber la previsió de la recol·locació de la font de la plaça de la Vinya
d’en Petaca.
RESPOSTA: Feta la encomana del material el mes de setembre i finalitzat el període
de vacances, una vegada aprovada per junta es preveu la seva col·locació la
primera quinzena d’octubre.
Signat: José L. Llácer i Martinez
Regidor de Serveis i Via Pública
Explica que han rebut queixes, informant-los que sembla ser que no es netegen les
bases dels contenidors, generant males olors i “bichos”. PREC: Sol·liciten que es
procedeixi a fer aquesta neteja.
Regidor sr. José Asín (PPC):
PREGUNTA: Recorda que en el seu moment, van demanar estar informats de les
diferents actuacions que es poguessin portar a terme al voltant de l’escola
Mediterrània. És coneixedor que es va fer una neteja del perímetre de l’escola, en
tots els sentits. L’anterior equip de govern els hi va fer arribar un informe amb les
diferents actuacions realitzades. Al nou equip de govern, també se li va demanar
però, de moment, no han rebut res, encara (l’alcaldessa li pregunta si vol un
informe concret o específicament de l’actuació que es va fer a l’escola
Mediterrània). El regidor explica que allò que vol, es que cada cop que s’efectuï una
actuació se’ls hi faci saber què s’ha fet i en quina data, principalment. L’alcaldessa
pregunta si cada vegada que l’ajuntament fa una actuació ha de fer un informe. El
regidor es refereix, només, a les actuacions d’aquesta zona.
RESPOSTA:
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•

Estem mantenint un franja perimetral desbrossada i neta. Periòdicament (cada
2 mesos aproximadament ) en funció de l’estat de les herbes ( depenent de
les pluges i les temperatures creixen més o menys )

•

Sempre que ens avisen de que hi ha un problema anem a mirar-ho i si es veu
algun cau de rosegadors, a la franja desbrossada, es fa el tractament
corresponent .

•

Entenc que la presencia de rosegadors i altres animals al voltants de l’escola
pot ser conseqüència del tipus de zona en la què esta ubicada l’escola, dintre
d’espais naturals i al costat de la riera i de la zona de pícnic.

•

Actualment hi ha una tal·lus ( dintre del pati de l’escola ) que està ple d’herbes
i matolls. Aquest espais ( igual que els de la resta d’escoles ) no es mantenen
des de serveis, dintre dels recintes escolars serveis fa el manteniment dels
arbres : bàsicament tractament fitosanitaris i podes.

Signat: José Luís Llácer i Martinez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: El regidor sol·licita la mateixa documentació i informació, que a
l’anterior pregunta, en tot allò referit a la llar d’infants Tres Pins. Vol saber quines
actuacions es porten a terme, bàsicament, per tal de fer un seguiment.
PREGUNTA: Recorda al regidor senyor Joan Garriga, que el tema de l’antiga
Peugeot, el qual ja ha exposat repetidament en anteriors sessions plenàries, els hi
preocupa bastant. Així mateix, comenta que ja va rebre l’informe on s’explicava
que s’havia sancionat als propietaris, encara que no saben, a dia d’avui, si s’ha fet
efectiva o no. També, volen saber quina mena de contactes es tenen, des de
l’ajuntament, amb aquesta empresa, i fins on pensa, aquesta, actuar. En cas
contrari, preguen al govern que emprengui les mesures de seguretat oportunes en
aquesta zona, la qual consideren de perillosa, perquè no es troba en un bon estat
general. No li agradaria que s’arribés a produir una desgràcia, per començar a
prendre mesures. Demana que es posin unes reixes de seguretat, si de cas.
RESPOSTA: Com ja s'ha informat en darrers Plens, s'ha iniciat un expedient d'ordre
d'execució contra el propietari d'aquella nau. Tenint present que l'interessat ha
incomplert l'ordre dictada, s'ha acordat imposar una multa coercitiva de 1.000€, la
qual es va enviar per correu certificat administratiu el 17 de juny, havent estat
retornada, per estar absent el destinatari i no haver retirat la notificació de l'oficina
de correus, dins dels terminis atorgats. En aquest sentit i, de conformitat amb la
normativa d'aplicació, s'ha tornat a enviar aquell acord en data 29 de juliol.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor de d’Urbnisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
Igualment, recorda que ja van informar de la proliferació, cada cop més
accentuada, de problemes amb l’excés de velocitat dels vehicles en algunes zones
concretes.
PREC: Demana que es prenguin mesures preventives per aquesta qüestió, tal i com
ja es va comentar recentment per part del regidor de Governació, de posar, per
exemple, el radar en un dels carrers més conflictius, segons considerin els tècnics
en qüestió.
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PREGUNTA: que en relació amb la moció que van presentar, en el seu moment,
sobre els animals de companyia (excrements canins en via pública), aprovada per
tothom, vol saber quan hi ha previsió que es comenci a posar la senyalització
corresponent, i quan s’iniciarà la imposició de les sancions pertinents (l’alcaldessa
informa que, des del primer dia, es va comença a sancionar). El regidor pregunta,
igualment, quan es col·locarà la senyalització informativa en les diferents zones del
municipi que ja feien esment a la mateixa moció.
RESPOSTA: Com bé va dir l’alcaldessa, des del primer dia es van incoar expedients
sancionadors per les infraccions detectades durant les inspeccions; aquests
expedients contemplen tant les infraccions per les deposicions no recollides, com
per les infraccions de la situació administrativa de l’animal que se’n deriven de les
verificacions fetes ( cens municipal, identificació mitjançant microxip, etc.)
DES DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ NO S’HA GESTIONAT MAI LA
COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ RELATIVA A LES PROHIBICIONS DERIVADES DE
LA TINENÇA DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Fan un PREC, pel qual creuen convenient que els contenidors del carrer Foix, amb
passatge Ripoll, s’haurien de canviar d’ubicació, degut al fet que tenen un parc
infantil a un metre de vorera, tot just al costat dels bancs corresponents. Pensen
que es podria buscar una situació intermèdia.
Així mateix, comenta que han rebut queixes a causa del mal estat de les voreres de
l’avinguda Mas d’en Serra (zona on estan ubicats els comerços). PREC: Demanen
que els serveis tècnics facin una revisió al respecte i es prenguin les mesures
oportunes.
PREC: Respecte a la zona de l’enllumenat del mercat, encara que ja saben que no
està recepcionada l’obra, consideren que havent zones absolutament fosques,
potser l’ajuntament podrien fer alguna cosa, sobretot, respecte als equipaments
municipals que hi ha (institut Xaloc i mercat municipal), i posar en funcionament
sinó són 10 fanals que siguin 2, per exemple.
PREC: Respecte a l’aparcament municipal exterior, del mercat, zona riera, ja van
sol·licitar, en el seu moment a l’anterior equip de govern també, si es podia donar
la volta als bancs, per tal que no miressin cap a la riera, a banda que es troben en
bastant mal estat (encara que la zona no estigui recepcionada). Espera que el
regidor de Serveis prengui nota.
PREC: Finalment, respecte al tema de la documentació dels Plens, vol deixar
constància que continua arribant “massa” dosificada (ja ho van dir en les
comissions informatives, en la junta de portaveus i en anteriors sessions plenàries).
En quan al gruix de la documentació, cap problema, però, posteriorment, es
continua lliurant documentació (en alguns punts concrets) i, a més, a unes hores
que no permeten la seva anàlisi per tal de poder prendre les decisions més
encertades al Ple. Prega que es millori en aquesta qüestió.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
PREGUNTA: Demana una comparativa de les despeses de l’estructura política
d’aquest darrer període de govern, on governava l’alcaldessa Anna Gabaldà,
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respecte a l’anterior equip de govern. Així, com totes les despeses econòmiques
generades per assistències a tots tipus de reunions, com poden ser comissions
informatives, juntes de portaveus, comissions de govern i qualsevol altre per la
qual es cobri (des de setembre 2013 fins juliol 2014 comparat amb setembre 2012
fins juliol 2013).
RESPOSTA:VEURE COMPARATIVA Anterior Equip de Govern. pdf
COMPARATIVA Actual Equip de Govern. pdf
COMPARATIVA Locomoció i dietes 2012 13 i 14.pdf
COMPARATIVA Assistències sessions octubre 2012 a agost 2013.pdf
COMPARATIVA Assistències sessions octubre 2013 a agost 2014.pdf
Signat: Anna Gabaldà i Felipe
Regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
En referència, finalment, als comentaris que ja han fet respecte al decret de les
proves selectives d’accés a una plaça d’arquitecte tècnic, volen fer saber que han
tingut coneixement que les persones treballadores de l’ajuntament de Sant Pere de
Ribes han signat un escrit on es descriu un cas de possible assajament laboral. Això
ve donat arran de la paralització de les esmentades proves d’accés. Es tracta d’un
escrit signat per més de 100 treballadors de diferents Àrees, demanant que es
prenguin mesures per tal d’evitar que alguns companys es dediquin a desprestigiar
a d’altres companys utilitzant mètodes fora de lloc (com és el cas de deixar
documentació de proves realitzades en altres ajuntaments, a la taula dels membres
del jurat qualificador).
PREGUNTA: que pensa fer el govern respecte a aquest tema.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
La regidora explica que el grup municipal socialista, malgrat tenir preguntes i precs
per fer, no ho faran, perquè tal i com ja ha avançat anteriorment, no tornaran a
parlar més en aquest Ple.
ANNEX: PREGUNTES SOBRE DECRETS
El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), fa
referència als següents decrets:
•

325/2014 (paralització procés selecció plaça arquitecta tècnic): explica que
dels aspirants presentats, quatre han aprovat les proves prèvies, però
resulta que es suspèn el procés perquè es té coneixement que una
d’aquestes persones és parella d’una regidora, i es vol obrir una via d’estudi
per tal de comprovar la imparcialitat i la transparència del procés. Volen
saber si es pot suspendre un procés selectiu, el qual compleix amb totes les
exigències normatives, tal i com es diu al mateix decret. També, volen saber
perquè i de qui tenen dubtes d’imparcialitat i de transparència: del tribunal,
de la regidora... Demanen saber quines mesures pensa emprendre el govern
al respecte de tot aquest tema.

RESPOSTA: Mitjançant decret d’alcaldia numero 325/2014 de data 13 de juny es va
decretar la suspensió del procés selectiu per tal d’obrir una via d’estudi de la
situació i comprovar la imparcialitat i transparència del desenvolupament del procés
selectiu.
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Posteriorment mitjançant decret d’alcaldia numero 361/2014 de data 16 de juliol de
2014 es va decretar admetre un recurs presentat per una de les candidates i els
representants dels treballadors i s’aprova a la vegada retrocedir l’expedient al seu
inici d’aprovació de les bases de convocatòria, les quals hauran de ser
consensuades amb els representants dels treballadors i convocar de nou el procés
selectiu.
Posteriorment i en virtut de la gran quantitat de documents presentats per la pròpia
regidora de RRHH i de la resta de candidats que van aprovar les proves realitzades
fins la suspensió del procediment s’ha dictat el decret d’alcaldia numero 465/2014
de data 17 de setembre on es decreta ampliar el termini per resoldre els recursos
de reposició presentats contra el decret d’alcaldia numero 361/2014, fins a dos
mesos a comptar des de la presentació dels recursos. Es donarà trasllat de tots els
escrits existents presentats en aquest procediment a tots els interessats i s’obre un
període d’audiència de deu dies hàbils perquè al·leguin el que considerin oportú.
•

333/2014 (adjudicació contracte piscines exteriors d'estiu les Roquetes any
2014): explica que es van enviar cinc mails a cinc empreses, per tal d’optar
a la gestió de les piscines, de les quals quatre d’elles van respondre que
renunciaven. Demana còpia de tots els mails (enviats i rebuts) i l’informe
d’Intervenció 534/2014

RESPOSTA: Veure

Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

333-Piscina Roquetes decret adjudicació.pdf
333- Informe Tècnic.pdf
333- Resposta SEAE procediment.pdf
333- Renúncia Penya Jove.jpeg
333- Renúncia Sampo.docx
333- Tennis Roquetes.pdf

Signat: Marcos Gordaliza i Misian
Regidor de Salut i Esports
•

338/2014 (aprovació sol·licitud subvenció Treball i Formació PRMI): demana
la còpia de la petició del pla d’ocupació “manteniment i neteja de la via
pública” o document on consti la memòria del projecte (objectiu, definició
del projecte, experiència i pràctica que adquiriran els contractats,
cronograma...).

RESPOSTA: Veure Decret 338 Memòria del Projecte exp. Professional PRMI
2014.pdf
Decret 338 ASPR 2014 PRMI 2014.pdf (sol·licitud subvenció tramitada
per EACAT)
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
El regidor senyor Joel Sans del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), comenta, en primer lloc, que vol fer una observació
relacionada. Aquest mes els han presentat 46 decrets, per un total de 346 al llarg
de l’any (l’alcaldessa, irònicament, li diu que això vol dir molta feina feta). Vol
recordar, sobretot, a UM9, quan deien, en el seu moment, que fer decrets no era la
millor forma de fer govern. Els hi demana que s’ho apliquin i no portin tants.
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Per una altra banda, fa referència als següents decrets:
•

325/2014 (paralització procés selecció plaça arquitecta tècnic): vol fer
constar la peculiaritat del procés. A més a més, observa que és públic i
notori que es refereix a la parella de la regidora de Recursos Humans. Vol
saber què passa, finalment, amb aquest procés. I què passa amb els
aspirants que sí han aprovat el procés de selecció. Demana l’expedient de
tot aquest procés i la seva documentació, doncs.

RESPOSTA: Mitjançant decret d’alcaldia numero 325/2014 de data 13 de juny es va
decretar la suspensió del procés selectiu per tal d’obrir una via d’estudi de la
situació i comprovar la imparcialitat i transparència del desenvolupament del procés
selectiu.
Posteriorment mitjançant decret d’alcaldia numero 361/2014 de data 16 de juliol de
2014 es va decretar admetre un recurs presentat per una de les candidates i els
representants dels treballadors i s’aprova a la vegada retrocedir l’expedient al seu
inici d’aprovació de les bases de convocatòria, les quals hauran de ser
consensuades amb els representants dels treballadors i convocar de nou el procés
selectiu.
Posteriorment i en virtut de la gran quantitat de documents presentats per la pròpia
regidora de RRHH i de la resta de candidats que van aprovar les proves realitzades
fins la suspensió del procediment s’ha dictat el decret d’alcaldia numero 465/2014
de data 17 de setembre on es decreta ampliar el termini per resoldre els recursos
de reposició presentats contra el decret d’alcaldia numero 361/2014, fins a dos
mesos a comptar des de la presentació dels recursos. Es donarà trasllat de tots els
escrits existents presentats en aquest procediment a tots els interessats i s’obre un
període d’audiència de deu dies hàbils perquè al·leguin el que considerin oportú.
•

331/2014 (aprovació plec de clàusules administratives i tècniques concessió
llar d'infants l’Espígol): mostra la seva sorpresa per haver-se aprovat un
plec clàusules administratives per decret. Volen saber quantes ofertes s’han
presentat. Demana, també, els informes tècnics corresponents, l’informe
137/2014 de Secretaria i l’informe d’Intervenció 535/2014.

RESPOSTA: VEURE

DECRET 331-Resposta a Joel Sans.pdf
DECRET 331-Informe del servei
DECRET 331-Plec Obert Llar Espigol

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

332/2014 (admesos i exclosos auxiliar tècnic de turisme i nomenament
tribunal): demana el llistat d’admesos i exclosos.

RESPOSTA: Veure decret332.tif
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
333/2014 (adjudicació contracte piscines exteriors d'estiu les Roquetes any 2014):
explica que al decret diu que s’adjunta l’informe de la regidoria d’Esports, però no
és així, per la qual cosa, sol·licita se li faci arribar. També, demana l’informe
d’Intervenció 534/2014, així com una còpia de l’adjudicació.
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RESPOSTA: Veure

Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

333-Piscina Roquetes decret adjudicació.pdf
333- Informe Tècnic.pdf
333- Resposta SEAE procediment.pdf
333- Renúncia Penya Jove.jpeg
333- Renúncia Sampo.docx
333- Tennis Roquetes.pdf

Signat: Marcos Gordaliza i Misian
Regidor de Salut i Esports
•

335/2014 (contractació tècnic mitjà de serveis a les persones Sra. BE):
demana el tipus de contractació i els informes tècnics corresponents.

RESPOSTA: Veure_ Expedient decret 335_.tif
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
•

336/2014 (contractació educador social Sr. JP. del 23 de juny de 2014 al 16
de juny de 2015): demana el tipus de contractació i els informes tècnics
corresponents.

RESPOSTA: Veure decret 226_2014
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
•

338/2014 (aprovació sol·licitud subvenció Treball i Formació PRMI): demana
una còpia de la sol·licitud.

Veure :

Decret 338 Memòria del Projecte exp. Professional PRMI 2014.pdf
Decret 338 ASPR 2014 PRMI 2014.pdf (sol·licitud subvenció tramitada
per EACAT)

Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
339/2014 (ATORGAR a la Sra. CC, titular de la parcel·la del carrer Múrcia 13, i a la
Sra. MVM, titular de la parcel·la del carrer Múrcia 15, un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE
QUINZE (15) DIES HÀBILS): demana l’expedient que acompanya a aquest decret,
així com els informes tècnics corresponents.
RESPOSTA: VEURE: EXP.DECRET 339_2014.pdf
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
21.Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
En primer lloc, es disculpa perquè havia d’atendre unes coses i no ha pogut votar la
moció anterior.
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1.- Vol saber, sobre el pla de reactivació, el calendari de les accions que s’estan
fent, els números de persones i els procediments que es realitzen, com es
seleccionen i com es publiciten. A l’hora, vol saber com estan els treballs
d’avançats. Voldria un informe on s’expliqués tot això o una trobada amb els
responsables del pla de reactivació per tal que expliquessin i donessin tota aquesta
informació sol·licitada. Explica que el seu grup ha apostat molt per això i voldria
conèixer tota la informació sobre el tema.
2.- Així mateix, tal i com ha comentat anteriorment en el punt de la modificació de
pressupost, respecte al parc de Pompeu Fabra, recorda que ho sap el govern i el
regidor corresponent, la situació de la seva font que els ve preocupant des de fa
dos anys, i sobre els 20.000 euros que van qüestionar que fossin insuficients, en el
moment de la modificació de pressupost i, per la qual cosa, esperen una nova
modificació de pressupost el mes vinent, per tal de cobrir tota la despesa. Resten a
l’espera que es realitzi l’obra.
Regidor sr. José Asín (PPC):
1.- En primer lloc, agraeix la resposta proporcionada sobre l’escola Mediterrània i
les actuacions que s’estan realitzant. Sol·licita que es continuï lliurant aquesta mena
d’informació.
2.- Informa que, en canvi, no se’ls hi dóna el mateix tipus d’informació respecte a
la llar d’infants Tres Pins. Vol saber si la resposta proporcionada per l’escola
Mediterrània serveix per la llar d’infants Tres Pins. Demana explicacions sobre
aquest aspecte.
3.- Recorda al senyor Joan Garriga el tema de l’antiga Peugeot, on continuen
observant molt de perill per la gent que volta per la zona, en definitiva. Malgrat les
sancions que s’estan imposant als propietaris, pregaria que es fes un perímetre de
seguretat en terreny municipal amb un cerclat provisional, per exemple. Sol·licita
que aquesta mesura es porti a terme a la major brevetat possible.
4.- Respecte a la moció que es va aprovar en el seu moment per aquest Plenari,
presentada per part del grup municipal del PPC, sobre les defecacions d’animals en
la via pública, comenta que han observat que s’han fet algunes accions. Demana
conèixer les sancions que s’han realitzat, i per quin motiu. Comenta que continuen
sense veure plaques informatives on s’indiqui, bàsicament, l’existència d’una
ordenança i les sancions que es generen (tampoc ha vist ni díptics ni tríptics).
Respecte a l’afirmació del departament de Governació on diuen que mai han
realitzat la col·locació de senyals relatives a aquesta temàtica, pensa que tant se
val qui la col·loqui (Governació, Serveis...). El cas és que es va aprovar una moció i
s’han de complir els seus termes.
5.- Sobre un prec que van realitzar sobre el canvi d’ubicació d’uns contenidors
situats al passatge Ripoll amb carrer Foix. Vol saber si ja s’ha fet alguna cosa al
respecte.
6.- Així mateix, vol saber si ja s’ha fet alguna actuació respecte a les voreres de
l’avinguda Mas d’en Serra, tal i com van sol·licitar en el Ple anterior, arran d’unes
queixes d’uns comerciants.
7.- Vol saber com estan resolts els precs que van realitzar sobre l’aparcament
exterior del mercat i la zona de la riera (recorda que s’ha convertit en un pipi-can).
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8.- Vol saber si s’ha donat resposta a la instància E-20100451 (15 de gener de
2014). Si fos el cas afirmatiu, voldrien tenir còpia de la resposta que s’ha donat. En
cas contrari, voldria saber els motius pels quals no es dóna resposta a aquest
ciutadà.
9.- També, sobre la instància E-201307321 (18 de juny de 2013), en la qual explica
una ciutadana una caiguda que va patir a causa del mal estat d’una vorera a la
plaça Llobregat, comenta que el seu grup ha tingut accés a la resposta, la qual no
consideren que sigui la forma més adequada de contestar a un ciutadà. El cas és
que aquesta ciutadana va patir un accident per culpa de les nostres voreres i els
nostres paviments (fa lectura d’un extracte de la resposta on l’ajuntament deixa
constància a la ciutadana que ella coneixia la zona i podia haver passat per un altra
costat). Realment, li resulta vergonyosa la resposta proporcionada. Considera que
cal atendre la demanda en la seva justa mesura i cercar una solució adient.
Demana es parli amb la senyora i se li doni una resposta més adient.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
1.- Sol·licita informació sobre els clubs socials de cannabis, a raó dels comentaris ja
fets per part de la senyora regidora Abigail Garrido del PSC-PM. Hi ha queixes de
veïns sobre la propera obertura d’un club d’aquestes característiques al carrer
Miquel Servet, 69, baixos. Volen saber com està l’obertura d’aquest local i la
llicència municipal corresponent, si ja està inscrita al registre municipal d’activitats,
per ser una associació sense ànim de lucre. També, volen saber quins requisits han
de complir aquesta tipologia de clubs, pel fet de no existir cap tipus d’ordenança al
municipi que ho reguli concretament (control d’entrada de menors, aïllament
acústic, distància d’escoles, sortides de fum...). Vol saber que hi ha sobre el tema i
que s’ha començat a fer. Finalment, demanar saber quants clubs socials de
cannabis existeixen al municipi.
El senyor regidor Joan Garriga (UM9-PA) respon dient que malgrat li donaran
resposta per escrit, és un tema que del qual demana que no es generi més alarma.
Es tracta d’un tema de debat social. És conscient que hi ha unes normatives que cal
complir, però, segurament, també, afirma que davant de totes les preguntes
plantejades, serà necessari desenvolupar un debat al respecte.
Regidora sra. Maribel Lucas (no adscrita):
1.- En primer lloc, vol posar de manifest allò que ja va expressar en la instància
que va presentar en data 4 de setembre. Considera que estem davant d’una
situació molt greu, tal i com ha dit ja la senyora regidora Abigail Garrido, que no
s’hauria de permetre, el fet que hi hagin distincions entre uns treballadors i uns
altres, principalment, per unes sigles d’un sindicat determinat. També, vol fer
esment que alguns membres del Comitè (presidenta, secretari i, probablement algú
més...), que estan participant en la redacció de les noves bases generals, sobre les
quals, desprès s’elaboraran les noves convocatòries.
Vol expressar que sobre les bases generals que en el seu moment es van aprovar,
en les quals ella va participar, van comportar l’elaboració de sis convocatòries a la
vegada, de les quals, una d’elles és l’origen de la polèmica. Es van aprovar per
decret.. En un moment donat, concretament, la presidenta del Comitè no estava
d’acord amb la redacció d’aquestes bases i convocatòries perquè no estava ben
“afavorida”. Va pressionar a l’equip de govern (afirma que ningú li pot negar que
hagi estat així), perquè es retiressin aquestes bases i es redactessin unes noves.
Per tant, considera que és absolutament surrealista que ara s’estigui invocant la
seva recusació, desprès d’haver viscut l’esmentada situació per part d’alguns
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membres de l’equip de govern i d’ella com a regidora de Recursos Humans. A més,
tant ella, com fins i tot altres membres de la Comissió Paritària (membres dels
sindicats UGT i de la policia), van denunciar vers l’equip de govern que aquesta
situació era inadmissible, pel fet que estiguessin participant en l’elaboració de les
bases per desprès participar en elles.
Ara que està a l’oposició, sol·licita, doncs, una resposta ferma per part de l’equip de
govern, degut al fet que considera que si es pot recusar algú per participar en
l’elaboració d’unes bases (com és el seu cas), encara és més greu si algú participa,
elabora i es presenta a la convocatòria corresponent.
2.- En segon lloc, també respecte al mateix que ha comentat a la seva instància,
afirma que hi ha una convocatòria d’oficial de segona que es va realitzar l’any
passat, contractant-se a alguns treballadors el mes de maig. Ella va signar la
contractació, però es va adonar que hi havia el marit de l’arquitecte tècnica que va
suspendre en la convocatòria origen de tota la polèmica, tot just quan aquesta noia
era cap de Serveis (havent tingut, el seu marit, la millor puntuació de totes i amb
l’experiència professional). Vol saber, doncs, si això es revisarà o no. Afirma que hi
ha molts ciutadans del municipi que es troben a l’atur, dels quals la seva
experiència professional està més que acreditada.
3.- Afirma que va presentar en data 18 de setembre (li diu al regidor Llàcer que és
conscient que està molt cabrejat amb ella), una instància comunicant que ja no
formava part d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i que se la considerés com a
regidora no adscrita. Mostra la seva sorpresa perquè a l’endemà (en data 19 de
setembre), en la redacció de l’ordre del dia de la Sessió Plenària apareix un punt on
s’anuncia la seva renúncia (la qual cosa ella no pretenia, perquè entenia que el
Consistori s’hauria quedat amb una regidora menys). Vol saber, per tant, si se li
contestarà la seva instància o es dóna per contestada amb la redacció del decret de
cessament.
L’alcalde contesta a la senyora regidora Maribel Lucas, recordant-li que, amb tot el
carinyo, va presentar un document dient que plegava; al cap de quatre dies un
altre que deia que no plegava; i quan es posaven en contacte amb ella, no sabia si
plegava, si no plegava o si tornava a plegar... L’ordre del dia de la Sessió Plenària,
per tant, va sortir amb la seva primera proposta perquè era amb la que comptaven
i va haver un error de comunicació entre el registre i la persona que va enviar la
convocatòria. Confirma que està fora del grup municipal perquè la seva postura és
incomprensible i, de totes sorprenent (per no dir una altra cosa...).
Respecte a les preguntes que ha formulat, tots els processos estan, naturalment,
parats a dia d’avui. Li confirma que tindran en compte les seves aportacions fetes
com a regidora de RRHH i actuaran, posteriorment, en pro d’aquesta transparència.
Afirma que així ho han fet i així ho continuaran fent. Els processos tindran el
desenvolupament que el govern tingui. A hores d’ara, confirma que ell mateix agafa
la responsabilitat de la regidoria de RRHH. Torna a insistir que la seva postura no
l’ha entén, i cada cop menys, però ella sabrà.
4.- Confirma que, realment, ella no tenia intenció de renunciar. Tal i com ha
comentat el senyor regidor Javier Rodríguez, ella només s’ha abstingut de
contestar.
L’alcalde li recorda que els telèfons i els correus són per alguna cosa, així com les
paraules i les reunions.
Regidora sra. Anna Maria Herrera (PSC-PM):
1.- Recorda que al llarg del mes de juliol, es van publicar algunes ordres al DOGC
en relació amb Empresa i Ocupació, relacionades amb la propera concessió de
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subvencions (EMO/225, una sobre projectes de treball als barris; EMO/226, una
altra sobre la concessió de subvencions sobre espais de recerca de feina en l’àmbit
de l’orientació per l’ocupació; EMO/227, i una tercera sobre la concessió de
subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de
col·locació). Volen saber, des del seu grup si ja s’han presentat les sol·licituds o si
es presentaran aviat.
El regidor corresponent comunica que contestarà per escrit.
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
1.- Respecte a l’escola municipal de música, han hagut pares que s’han queixat
perquè estan ja en el mes de setembre encara no ha començat l’activitat a l’escola,
que malgrat haver tingut una reunió recentment, no han pogut combinar els horaris
per les activitats extraescolars dels seus fills i filles. Demana saber, per tant, com
està quedant tot aquest tema.
2.- Comenta que a la plaça Francesc Layret de Ribes va observar que hi havia piles
i piles de brutícia fora dels contenidors.
3.- A la plaça del Pou, davant de Can Pau Muntanyés, hi havia una paperera a
vessar, tota plena amb ampolles pel terra.
4.- Al carrer Sagrada Família, davant del número 33, hi ha com un petit descampat
on hi havia molta brutícia, també, fins i tot ordinadors i ferros diversos. Suggereix
que potser seria convenient netejar la zona.
5.- A la plaça de la Font, número 1, hi ha una casa que està tancada i allà on està
el baixant de l’aigua que cau a la teulada està trencat, i quan es passa per sota
sembla que passis per una dutxa.
L’alcalde li comenta a la senyora regidora Maria Núria Mestre que si vol també ho
pot passar per escrit i seran contestades oportunament, les esmentades preguntes i
precs.
El senyor regidor Joan Garriga li comenta a la regidora que creu que s’ha quedat
curta. Si es fa una inspecció reconeix que hi ha molts més problemes: rates a la
plaça de la Font, rates al Local, els subterrats que no es poden arreglar a causa de
l’alt cost econòmic que suposa... Reconeix que la llista és enorme. Confirma que
sobre les rates de la plaça de la Font, s’ha fet un requeriment a Sorea per tal que
faci desratització i s’ha fet una inspecció a les cases tancades, per tal de veure d’on
surten les rates. Reconeix que hi ha vint vegades més de problemes de la tipologia
dels que ha comentat la regidora.
El senyor regidor Josep Rius respon, a la seva vegada, que ja s’ha parlat amb
Joventuts Musicals (la regidora reconeix que ha confós el nom), que es tracta d’una
entitat, i estan confeccionant els horaris. A més, ja s’ha contactat amb l’escola Els
Costerets. A banda, s’ha demanat mil disculpes a l’entitat per no haver estat
possible enguany el canvi d’espai. Confirma que les classes començaran el dilluns
29 de setembre.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
1.- Fa un prec, en el sentit, que no considera necessari que es doni resposta de la
manera que s’ha fet anteriorment, amb un estirabot, a la seva companya la
senyora regidora Maria Núria Mestre.
L’alcalde l’insta que parlin amb el regidor corresponent sobre aquest assumpte.
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Regidora sra. Francisca Carrasquilla (PSC-PM):
1.- Sol·licita les dades dels alumnes que han iniciat el curs escolar 2014-15 en el
municipi (llars d’infants, educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i
escola d’adults).
2.- Sobre via pública, respecte a l’aparcament exterior de la zona del mercat
municipal diu que a la zona enjardinada s’acumulen moltes plantes i molta brossa.
Demana que s’actuï a la zona.
3.- Així mateix, a la rotonda del final de la rambla Santa Eulàlia fa ja un parell de
mesos que hi ha unes vallas (suposa que la vorera s’ha trencat). Demana la seva
reparació.
El regidor senyor José Luis Llàcer recorda que aquesta zona pertany a SUPP-9 i, per
tant, l’ajuntament no pot actuar en aquesta zona. Només es fa en cas
d’emergències per tal que estigui net. En quan al tema de les vallas, estan perquè a
raó de la calor es va dilatar i va rebentar el sòl. Estan esperant que SUPP-9 faci
alguna cosa o en cas contrari ho farà l’ajuntament.
Regidor sr. Francesc Perona (PSC-PM):
1.- Sobre el tema de la telefonia, han comentat des del govern unes dades, uns
compromisos i un calendari. Sol·licita li facin arribar aquesta documentació per
escrit.
L’alcalde comenta que li demanarà al tècnic corresponent que concreti aquesta
informació i li passaran oportunament.
Finalment, el regidor senyor Tomàs Carandell recorda que dijous vinent, a les 7 de
la tarda, visitarà l’ajuntament una delegació de Puerto Cabezas, per la qual cosa
convida a tots els membres del Consistori a assistir-hi, tal i com ja s’ha fet arribar
per escrit.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el senyor alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan falten deu minuts per la mitjanit, de la qual s’estén
aquesta acta, que signen amb mi, el secretari accidental, tots els membres de la
Corporació en ple que hi són presents.

Certifico.

Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI ACCIDENTAL,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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