Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 18 DE
JUNY DE 2013
Per causa de força major hi ha impossibilitat de celebrar-se el Ple de la Corporació, en el
Saló de Sessions de la Casa de la Vila, per la qual cosa, i en virtut del decret 470/2012, de 20
de juliol, l’Alcalde – President trasllada amb caràcter excepcional i per motius de seguretat, la
celebració de la sessió del Ple a la Sala Polivalent de l’edifici de Can Puig.
Sant Pere de Ribes, divuit de juny de dos mil tretze, quan són les set i set minuts del
vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de l’edifici
de Can Puig sota la presidència de l’alcalde president, Sr. Josep Antoni Blanco Abad a
l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la qual prèviament
havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de l’Ajuntament,
Margarita Sanz González.
REGIDORS ASSISTENTS:
Sr. Josep -Antoni Blanco Abad
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Albert Bernadàs I Escartin
Sra. Núria Mestre i Casas
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Sr. Joan Garriga Quadres
Sr. José Luis Llacer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Jose Asin Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

EXCUSATS:
Sr. Javier Rodriguez Méndez
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NO HAN EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets d’alcaldia
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
3. Reconeixement extrajudicial de crèdit
4. Aprovació de les noves tarifes del Complex Esportiu Municipal Espai Blau per la
temporada esportiva 2013-2014
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
5. Aprovació conveni SITMUN
6. Declarar obra d’interès municipal i exempció de pagament ICIO i taxa de la llicència
90/2013 Depuradora Can Pere de la Plana
ALTRES ASSUMPTES
7. Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit
8. Moció en contra de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la
declaració de sobirania
9. Moció per instar al Govern de la Generalitat a signar i publicar el decret de
desplegament reglamentari de la Llei 23/2010 de creació de l’àmbit Penedès
10. Moció de suport a la manifestació del 29 de juny del 2013 al Vendrell
11. Moció per demanar la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
12. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
13. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 21 de maig,
amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un que composen la Corporació.
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2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
DECRET / 187/2013
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I DESPESA DERIVADA

En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist la petició mitjançant instància de la treballadora Sra. Josefa Ruiz Marín en relació a
sol·licitar el reconeixement d’un nou trienni.
Vist que amb la documentació existent al departament de recursos humans, s’ha pogut
comprovar que a la Sra. Josefa Ruiz li pertoca el reconeixement d’un nou trienni C2 amb
efectes de maig de 2013.
Vist que el reconeixement d’un nou trienni C2 a la Sra. Josefa Ruiz Marín suposa una
despesa complementària per import total de 233,86€ bruts, dels quals 178,66€ en concepte de
triennis i 55,20€ en concepte de seguretat social.
Vist l’informe favorable Director de Règim Intern en relació al reconeixement d’un nou
trienni a la Sra. Josefa Ruiz Marín amb efectes de maig de 2013.
Vist l’informe 2013/0355 d’Intervenció.
Vist l’informe núm. 075/2013 de Secretaria.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar el reconeixement d’un nou trienni C2 a la Sra. Josefa Ruiz Marín amb efectes
de maig de 2013, i la despesa complementària per import total de 233,86€ bruts, dels quals
178,66€ a càrrec de la partida 10100.231.13000 en concepte de triennis i 55,20€ a càrrec de la
partida 10100.231.16000 en concepte de seguretat social.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, dos de
maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET / 188/2013
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I DESPESA DERIVADA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist la petició mitjançant instància del treballador Joan Pascual Ros en relació a sol·licitar
el reconeixement d’un nou trienni.
Vist que el Sr. Pascual ha presentat certificat de serveis previs prestats en altres
administracions públiques.
3

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Vist que amb la documentació aportada per l’esmentat treballador, s’ha pogut comprovar
que li pertoca el reconeixement d’un nou trienni A2 amb efectes de maig de 2013.
Vist que el Sr. Pascual té contracte de treball vigent fins el 2 d’agost de 2013.
Vist que el reconeixement d’un nou trienni A2 al Sr. Joan Pascual Ros pel període de l’1
de maig al 2 d’agost de 2013 suposa una despesa per import total de 186,79€, dels quals
140,71€ en concepte de triennis i 46,08€ en concepte de seguretat social.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern en relació al reconeixement d’un nou
trienni A2 al Sr. Joan Pascual Ros amb efectes de maig de 2013.
Vist l’informe 2013/0335 d’Intervenció.
Vist l’informe núm. 070/2013 de Secretaria.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar el reconeixement d’un nou trienni A2 al Sr. Joan Pascual Ros amb efectes de
maig de 2013 i la seva despesa pel període comprés entre l’1 de maig i el 2 d’agost de 2013,
per import total de 186,79€ bruts, dels quals 140,71€ a càrrec de la partida 10100.231.14300
en concepte de triennis i 46,08€ a càrrec de la partida 10100.231.16000 en concepte de
seguretat social.
2n. Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r. Donar compte de l’acord en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, dos de
maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET 189 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 12 d’abril de 2013 i registre d’entrada núm. E201304073 el Sr. M.B.G i
la Sra. K.B.M, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 2 de maig de 2013, el Sr. B i la Sra. B signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 8/2013 el Sr. M.B.G i la Sra. K.B.M, amb DNI núm. 49767104-A i permís de
residència núm. Y0503131-C respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tres de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET NÚM. 190 /2013
DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT PER A LA FORMULACIÓ
D’AL.LEGACIONS EN LA PEÇA SEPARADA DE MESURES CAUTELARS NÚM. 131/2013E.
En data 22 d’abril de 2013, ha tingut entrada a l’Ajuntament, amb registre núm.
E201304489, notificació del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, pel que
comunica la interposició de procediment Ordinari núm. 131/2013-E per la Sra. Crisèida
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Ramírez Domínguez, que ha estat admet a tràmit, contra l’acord del Ple de la Corporació, de
data 19 de febrer de 2013.
No obstant, en data 19 d’abril de 2013, ha tingut entrada a l’Ajuntament, amb registre
núm. E201304431, diligència d’ordenació del Secretari Judicial del Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 11 de Barcelona, pel que s’atorga a aquesta administració un termini de
DEU DIES per a formular al·legacions en la Peça Separada de mesures cautelars núm.
131/20013-E, sol·licitades per la Sra. Crisèida Ramírez Domínguez.
Aquest termini finalitza el proper dia 6 de maig de 2013.
Atès que s’estan realitzant gestions per tal que la Diputació de Barcelona atorgui
assistència jurídica a aquest Ajuntament per a la defensa en aquest procediment però, encara
no ha estat designa advocat.
Atenent que el termini per a formular al·legacions a les mesures cautelars finalitza el
proper dia 6 d’abril de 2013.
En aplicació de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, per virtut del qual l’exercici d’accions judicials, correspon a l’alcaldia en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, donant compte al mateix per a la seva
ratificació, a la primera sessió que es celebri.
Per aquest decret,
RESOLC:
Primer. Designar, al funcionari Director de Recursos Humans Sr. Antonio Pérez Barrios,
per tal que comparegui en nom de l’Ajuntament i pugui formular al·legacions davant el Jutjat
Contenciós-administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment de la P.S. de Mesures
Cautelars núm. 131/2013E.
Segon. Donar compte al d’aquest decret al proper ple que es celebri per a la seva
ratificació, si s’escau.
Així ho resol, mana i signa l’alcalde, Sr. Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de
Ribes, el dia tres de maig de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dono fe.
DECRET 191/2013
NOMENAMENT TRESORERA ACCIDENTAL I APROVACIO DESPESA DERIVADA.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist la petició de vacances i/o dies d’assumptes propis de la tresorera municipal del 6 al
9 de maig, ambdós inclosos.
Vist la proposta de substitució que la tresorera ha realitzat, en la que sol·licita nomenar
a la funcionària la Sra. Raquel Aguilera Alonso com a tresorera accidental durant la seva
absència.
Vist l’informe núm.98/2013 emès per Director de Règim Intern
Vist l’informe favorable amb objeccions núm. 2013/362 emès per Intervenció
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Nomenar com a tresorera accidental a la funcionària d’aquest Ajuntament la Sra.
Raquel Aguilera Alonso des del 6 al 9 de maig de 2013, ambdós inclosos.
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2n. Aprovar una despesa en concepte de productivitat per assumpció de funcions de
major responsabilitat a la Sra. Raquel Aguilera Alonso per import de 38,88€ bruts a càrrec de la
partida 41000.931.15000, i una despesa de seguretat social per import de 11,94€ a càrrec de la
partida 41000.931.16000.
3r. Notificar el present decret a l’interessada i a les entitats bancàries que procedeixi.
4rt. Donar compte d’aquest decret al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, tres de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET / 192/2013
OPCIÓ PER LA READMISSIÓ ACOMIADAMENT SR. ESTEVE RADRESA
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, les de l’apartat 3 de l’article 21 de l’esmentada Llei, que
es refereix a: 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar
y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el
voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las
enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante,
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el
párrafo j).
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona, ha dictat la Sentència nº 151/2013 en
data 26 d’abril, en el procediment laboral per acomiadament amb número d’Autos 786/2012.
Vist que la Sentència determina la improcedència de l’acomiadament i dóna el termini de
cinc dies per optar entre la readmissió del treballador o l’abonament de una indemnització per
la quantitat de 74.162,04€.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Optar per la readmissió del treballador tal i com estableix la Sentència 151/2013 del
Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona i seguir amb els tràmits legals que estableix l’article 110 de
la Llei de Jurisdicció Social.
2on.- Donar compte de l’acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tres de
maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET / 193/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 1075/2012
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
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Vist que el Jutjat de lo Social nº 20 de Barcelona, procediment acomiadament
1075/2012, ens ha citat pel pròxim 7 de maig de 2013 a les 11:15 hores.
Vist que al present procediment s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Social nº 20 de Barcelona, procediment acomiadament 1075/2012.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 6 de maig
de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 194 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 29 d’abril al 3 de maig.
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

201318788

39€

GRUPO
ACCESSCOM P.V.A., S.L.

201318755

67,60€

FLETA

Emplaçament

Edisson, 19

LAZARO,

Nou, 77

247€

COM.
PROPIETARIS AV. MAS
D’EN SERRA, 5

201318785

4,36€

TORRAS MATEO,
VANESA

201318768

150€

EXPLOTACIONES
RURALES Y URBANAS,
S.L.

201318767

150€

BARTRA
ALFONSO MARIA

201318763

150€

201318764

150€

201318765
201318766

150€
150€

Av. Mas d’en
Serra, 5
Roger de Flor
Ds.
Xuriguera, 1

Mercaderies
i expositors
Senyalització
establiment

Ds. La Serra,
1

Senyalització
establiment

Can Pere de
la Plana, 1

Senyalització
establiment

Ds. Montgròs,

Senyalització
establiment

Ds. Sumidors,

Senyalització
establiment

Palou, 15

Senyalització
establiment

CAN
RAMONET
(CAPRONOVEN, S.L.)

1

HOTEL
SUMIDORS

1

ATYC SUBUR, S.L.

Bastides

Mas

ROIG

CAN PERE, SCCL

Mudança
Tancament
de carrer

PAU
201318760

Tipus
d’ocupació/obra

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 7
de maig de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 195/ 2013
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DECATHLON DE SANT PERE
DE RIEBES 2013 I APROVACIÓ ACTIVITAT DECABIKE 2013 ORGANITZADA PEL SERVEI
D’ESPORTS.
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, vol impulsar activitats esportives obertes a la
població en general i per això vol col·laborar amb Decathlon per les que es duen a terme al
municipi durant el 2013. Aquesta col·laboració es materialitza en l’aprovació i signatura d’un
conveni de col·laboració per ambdues parts.
Per aquest any 2013 les activitats per les quals es signa el conveni de col·laboració són:
Copa de Cros Escolar, Decabike Festa de la Bicicleta, XII Diada de l’Esport de Sant Pere de
Ribes, Cursa Solidària de les Roquetes 2013, i les activitats de promoció esportiva que realitza
Decathlon Sant Pere de Ribes.
El Servei d’Esports vol organitzar mitjançant la col·laboració de Decathlon Sant Pere de
Ribes, l’activitat esportiva Decabike 2013, festa de la bicicleta pel proper diumenge dia 12 de
maig del 2013. El recorregut serà urbà, per a tots els públics i consta de dues voltes a un
circuit, aproximadament 10 quilòmetres en total. La sortida es realitzarà a les 11 al pàrquing del
Decathlon de Sant Pere de Ribes i hi ha una previsió de participació d’uns 1.200 participants.
Per aquesta activitat, l’Ajuntament donarà suport en el recorregut amb la col·laboració de la
Policia Local.
Degut a la proximitat de la III Decabike Festa de la Bicicleta, que es celebra el proper
diumenge 12 de maig, l’aprovació de la present proposta i la formalització del conveni
corresponent no pot esperar a la celebració de la propera Junta de Govern Local.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Decathlon
de Sant Pere de Ribes, per les activitats organitzades per aquest any 2013.
Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
Aprovar la III Decabike Festa de la Bicicleta organitzada pel Servei d’Esports, prova
qualificada com a “marxa ciclista “ per l’Annex II , secció 2a del reglament General de circulació,
pel proper dia 12 de maig de 2013. Aquesta activitat té un cost en concepte d’hores de gestió
de Governació i del Servei d’Esports d’un total de 1.429,16€. D’aquests correspon a hores
extres de governació uns 322 €.
Aprovar una autorització de despeses en concepte d’hores extres per l’activitat del Servei
de Governació per un import de 322,00 €,
en càrrec a l’aplicació pressupostària
21100.130.15100.
Notificar l’acord als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el 8 de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
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DECRET/196/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DEL REGLAMENT
D’ARMES.
Aquesta Alcaldia té coneixement, mitjançant acta del Mosso d’Esquadra, amb TIP 9496,
que el senyor C.N. amb passaport núm.: 10073537, pot ser autor/responsable del següent fet
ocorregut al carrer Ortega i Gasset, núm. 45, de Les Roquetes, el dia 8 de març de 2013 al
voltant de les 20:00 hores:
Que segons l’acta dels Mossos d’Esquadra núm. 203105-13, el presumpte infractor va
fer ostentació a la via pública d’un revòlver de color negre, núm. de sèrie 04-5C-012923-96 arma reglamentada, categoria 4.a) segons informe descriptiu d’arma núm. ARM-20/13-GF,
emès per la Unitat d’Investigació Garraf- Pol. Científica - i va amenaçar amb el mateix el Sr.
Manuel Fuentes Nicolás, motiu pel qual es van tramitar diligències penals amb el núm. 17667513. Que el Sr. C.N., posteriorment, va lliurar l’arma als MMEE.
Que es comprova que el Sr. C.N. no posseeix la preceptiva targeta d’armes, contravenint
l’art. 105 del RD 137/1993, targeta d’armes que habilita al titular de l’arma a dur-la i usar-la fora
del domicili.
Que el Sr. C.N. amb Passaport núm. 10073537 pot ser autor/responsable de la següent
infracció:
Infracció dels arts. 96.6 i 105.1 del RD 137/1993 per portar l’arma d’aire comprimit fora
del domicili sense estar documentada mitjançant la targeta d’armes preceptiva
La qualificació jurídica dels fets pot comportar la següent sanció:
Infracció lleu del Reglament d’Armes, de l’art. 157.a), amb una sanció que podria ser de
fins a 300,52 euros .
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor C.N. amb Passaport núm. 10073537
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient el Sr. Antonio Picón Parra, Inspector Cap de
la Policia Local, i Secretari el Sr. Enric López Gil, Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà l’alcalde-president, d’acord amb el que
preveu l’article 2.3 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.1.t) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa l’alcalde-president, el Sr. Josep Antoni Blanco i Abad, a Sant
Pere de Ribes, 9 de maig de 2013, davant meu, la Secretària, que en dóna fe.
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D E C R E T 197 /2013
Formular incident de nul·litat d’actuacions contra la Sentència dictada per la
Secció Segona de la Sala de lo Contenciòs-Administratiu del Tribunal Suprem, de data 1
de març de 2013, en el recurs de cassació núm. 5589/2009, interposat per Telefónica
Móviles España, SA.
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
S’ha notificat a aquest Ajuntament la sentència dictada per la Secció Segona de la Sala
de lo Contenciòs-Administratiu del Tribunal Suprem, de data 1 de març de 2013, en el recurs
de cassació núm. 5589/2009, interposat per Telefónica Móviles España, SA, contra la
Sentència dictada per la Secció Primera de la Sala de lo Contenciòs-Administratiu, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de data 19 de juny de 2009, en el recurs ContenciòsAdministratiu núm. 242/2008, formulat en relació a l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
de les empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici
2008, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
D’acord amb el que disposa l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i considerant que les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable
de defensar els seus bens i drets mitjançant l’exercici de les accions pertinents.
Vist que la gestió i recaptació de la taxa reguladora de l’ordenança afectada per la
impugnació judicial ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, que exerceix les
esmentades facultats delegades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària.
Per tot l’exposat,
RESOLC
Primer.- Formular incident de nul·litat d’actuacions contra la Sentència dictada per la
Secció Segona de la Sala de lo Contenciòs-Administratiu del Tribunal Suprem, de data 1 de
març de 2013, en el recurs de cassació núm. 5589/2009, interposat per Telefónica Móviles
España, SA, contra la Sentència dictada per la Secció Primera de la Sala de lo ContenciòsAdministratiu, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 19 de juny de 2009, en el
recurs contenciós administratiu núm. 242/2008, formulat contra l’aprovació definitiva de la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general,
exercici 2008, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Segon.- Sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
l'assistència jurídica consistent en la compareixença i defensa judicial en el citat procés i
designar com a Lletrat/da i Procurador/da al que designi l’Organisme de Gestió Tributària.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, nou de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria general, que en dono fe.
DECRET 198/2013
NOMENAMENT
188/2011-E

ADVOCATS

I

PROCURADOR

PROCEDIMENT

311/2011-E

i

En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
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alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona, procediment abreujat
311/2011-E, ens ha citat pel pròxim 15 de maig de 2013 a les 11:40 hores i vist que el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 9 de Barcelona, procediment abreujat 188/2011-E, ens ha citat pel
pròxim 16 de maig de 2013 a les 11:30 hores.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes consta com a demandat i Aleix Suarez
Carbonell com a part actora, al procediment 311/2011-E, i Oscar González Solorzano i Susana
Cruz Vidueira, al procediment 188/2011-E.
Vist que al present procediment s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona, procediment abreujat 311/2011-E i davant el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 9 de Barcelona, procediment abreujat 188/2011-E.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 10 de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T núm. 199/2013
DESESTIMACIÓ AL.LEGACIONS CONTRA ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT
DISCIPLINARI PER LA UTILITZACIÓ D’UN PATI INTERIOR PER ACTIVITAT DE
RESTAURACIÓ
Amb relació amb l’expedient disciplinari incoat al Sr. J.A.C.P, titular de l’activitat que es
desenvolupa al local del c/ Nou 19, del nucli de Ribes, coneguda com “Celler de Ribes”, pel fet
de la utilització d’un pati interior per l’activitat de restauració.
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. C i per la Sra. M.A.P.P, contra l’acord
d’incoació d’aquest expedient disciplinari.
Vist l’informe jurídic emès al respecte per la tècnica superior en dret d’aquest
Ajuntament, Sra. Marta da Pena Gómez, que es transcriu a continuació:
“En data 23 de gener de 2013 es dicta decret d’Alcaldia que es notifica al Sr. C.P en data
7 de febrer de 2013 en virtut del qual s’acorda el següent:
INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. J.A.C.P per raó del
desenvolupament de l’activitat de bar-restaurant en el pati interior d’illa de la finca del Carrer
Nou 19.
ATORGAR a l’ interessat un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a l’adopció
de l’acord de restauració de la realitat física alterada consistent en el cessament de la referida
activitat.
NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Posteriorment en data 27 de febrer de 2013 (registre entrada E201302345), ja fora de
termini, el Sr. J.A.C.P presenta al·legacions en les quals manifesta el següent:
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Que la seva activitat disposa de la llicència d’obertura i funcionament de data 18 de
novembre de 2008 per JGL.
Que la seva activitat es desenvolupa en l’interior del local quines instal·lacions s’ajusten
al projecte aprovat.
Que no desenvolupa activitat de restaurant
Que no pot entendre que la denuncia d’un veí serveixi d’acte probatori del que pugui
succeir al pati interior que és una propietat privada.
Que no ha alterat la legalitat urbanística
En data 15 de març de 2013 (registre entrada E201303015) la Sra. M.A.P.P, qui no ha
estat notificada per aquest Ajuntament i es presenta com a mare del titular de l’activitat del
Celler i propietària del local, presenta escrit d’al·legacions on manifesta que el jardí/pati interior
és d’ús exclusiu de la seva persona i de la seva família, parents i amics que ens fan un servei
particular.
En relació a les manifestacions formulades pel titular de l’activitat i per la propietària del
local cal dir que les mateixes es limiten a afirmar que l’activitat del celler disposa de tots els
permisos necessaris i que en el pati interior no es fa cap activitat pròpia de l’establiment públic
del local del Carrer Nou 19, sense aportar cap prova que contradigui les denuncies
presentades i el que és més important, els informes policials de dates 7-10-2011, 24-12-2011,
23-1-2012, 24-5-2012, 18-9-2012 en els que es fa constar el següent:
“es comprova que és afirmatiu les molèsties,..., que el celler té muntada terrassa a
l’interior del pati”
“la patrulla ha pogut observar que a les terrasses interiors hi ha una terrassa on hi ha
activitat, concretament de persones alienes als domicilis i consumint que provenen de
l’establiment “CELLER DE RIBES” ..... les persones que hi eren s’assabenten de la presència
policial i han realitzat una maniobra per amagar-se”
“se observa como salen por la puerta de la Vinoteca que da a la terraza personas que
toman asiento en la terraza asió como una señora que les sirve bebidas”
“els agents han comprovat que al pati interior del Celler hi ha dos parasols de grans
dimensions i diverses taules i en aquestes un grup de 20 persones assegudes parlant i
consumint begudes .. que els agents han observat una porta d’accés des de l’interior de
l’establiment al pati on entra i surt gent amb begudes”
En aquest sentit cal tenir en compte que l’art. 201 de la Llei 1/2010 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) estableix que la inspecció urbanística ha d’ésser
exercida pel DPTOP i pels òrgans de l’administració local en el marc de les competències
respectives, reconeixent-se la condició d’autoritat al personal al servei de les entitats públiques
a que es refereix l’apartat 1 al qual s’encomani expressament l’exercici de la inspecció
urbanística.
Així mateix l’art. 137.3 de la Llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu
comú relatiu a la presumpció de veracitat disposa que “Els fets constatats per funcionaris als
quals es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic en què
s'observin els requisits legals pertinents, tenen valor probatori sens perjudici de les proves que
en defensa dels drets o interessos respectius puguin assenyalar o aportar els mateixos
administrats”.
El Tribunal Suprem, en Sentencia de 27 Mar. 2006 (rec. 5717/2003), afirma que “Per
altre banda, la presumpció de veracitat de les actes aixecades per funcionaris públics amb la
condició d'autoritat, com es dona en el present cas, que empara només els fets constatats pels
funcionaris, ve establerta amb caràcter general en l'art. 137.3 de la Llei 30/1992 i no és, com
sembla pretendre l'actora, una presumpció "iuris et de iure"- ja que això seria contrari al dret de
la presumpció d'innocència (STC 341/1993) - sinó una presumpció "iuris tantum "que desplaça
la càrrega de la prova en contra a l'administrat, al qual no li està vedat, ni se li ha vedat en
l'expedient administratiu, possibilitat alguna d'oferir aquesta prova en contra, ja que l'actora s'ha
limitat a posar de relleu la inactivitat probatòria complementària de l'Administració, sense
efectuar per part prova alguna que desvirtués els fets constatats pels agents de l'autoritat en
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l'acta.
Constitueix, doncs una càrrega del administrat el aportar prova en contra del contingut de les
actes, presenciat pels agents, i tal prova en contra no ha estat en cap moment presentada per
l'actora en l'expedient administratiu, estant al seu abast, per exemple , la declaració del fill i
destinatari del paquet, segons la seva versió dels fets”
D’acord amb l’anterior, tenint en compte el fet de que existeixin les actes policials
referides arrel de les denuncies realitzades pels veïns afectat, i la especial circumstància de
que el celler té un accés directe al pati privat en el qual s’hi instal·len taules i cadires, qui
subscriu considera que cal DESESTIMAR les al·legacions presentades i acordar la continuació
de l’expedient disciplinari, incoant l’expedient de restauració corresponent, ordenant que cessin
els usos de venda i degustació de productes en el pati interior d’illa al qual té accés
l’establiment Celler de Ribes al Carrer Nou 19 tot advertint de que en el cas de que un cop
notificat l’acord es realitzi el referit ús es procedirà a obrir el expedient sancionador d’acord amb
el que preveu l’art. 199.2.b) TRLUC i concordants, del qual es pot derivar la imposició d’una
sanció que pot anar de 3.001 € a 150.000 € d’acord amb el que disposa l’art. 219.1.b).”
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Sr. J.A.C.P i la Sra. M.A.P.P contra
l’acord d’incoació de l’expedient disciplinari de 23 de gener de 2013.
2. ORDENAR el cessament de l’activitat de venda i degustació de productes al pati
interior d’illa al qual té accés el Celler de Ribes
3. ADVERTIR de que en el cas de que s’incompleixi aquest ordre l’Ajuntament procedirà
a imposar multes coercitives que d’acord amb l’art. 225 TRLUC podran fixar-se entre els 300€ i
els 3.000€, adoptar mesures per evitar els usos així com incoar el corresponent expedient
sancionador per comissió d’una infracció greu.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, deu
de maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET 0200/2013
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 100001012 que es segueix
contra el Sr. A.J.C per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 85/2013 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. A.J.C, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1000001012.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.

13

Ple ordinari
18 de juny de 2013

DECRET 0201/2013
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000000261 que es segueix
contra el Sr. JM.O.F per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 237/2011 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. J.M.O.F,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000000261.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
DECRET 0202/2013
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000001403 que es segueix
contra el Sr. O.H.O per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 423/2010 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. O.H.O,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000001403.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.

14

Ple ordinari
18 de juny de 2013

DECRET 0203/2013
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000000304 que es segueix
contra el Sr. JJ.M.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 3 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 135/2011 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. JJ.M.M,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000000304.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
DECRET 0204/2013
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800003614 que es segueix
contra el Sr. R.G.H. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 031/09.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. R.G.H com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0800003614.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
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D E C R E T 205 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800004337 que es segueix
contra el Sr. J.O.F. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 79/2013.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. J.O.F com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0800004337.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 206 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800001967 que es segueix
contra el Sr. J.C.R per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 50/13 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. J.C.R.,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 0800001967.
Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a
les persones interessades i procedir a la devolució de l’import corresponent
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
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DECRET 0207/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13020873
Comença per (expedient i nom): 1300000412 J.R.E.C.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000412 J.R.E.C.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en l’
expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
Els respectiu expedient sancionador es van incoar com a conseqüència de las denúncies
formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es concreten,
d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74, sense que les
infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
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D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que en cadascun d'ells s'indica i
imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0208/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13020921
Comença per (expedient i nom): 1200004102 D.I.S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005432 A.T.P.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
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fonamentant els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò
que han considerat convenient.
A la vista dels esmentats expedients l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia
de la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0209/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
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Número de relació: 13021899
Comença per (expedient i nom): 1300000703 C.D.S.L..
Finalitza per (expedient i nom): 1300000703 C.D.S.L..
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, identificant els conductors presumptament responsables de
les mateixes.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de les al·legacions formulades i de la resta
de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En l’expedient que és objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a la persona interessada per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de la infracció denunciada, sense que s’haguessin atès
els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar nou
expedient sancionador per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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DECRET 0210/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13021934
Comença per (expedient i nom): 1200006411 B.S.A.
Finalitza per (expedient i nom): 1200006411 B.S.A.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
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Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0211/2013
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13020806 del dia 26 de abril 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 240 infraccions i per un import de 28.600,00
€.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13021803 del dia 3 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 54 infraccions i per un import de 6.800,00 €.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13023009 del dia 10 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 54 infraccions i per un import de 7.600,00 €.
4t. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13022121 del dia 3 de maig 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infracció i per un import de 200,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 212 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
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1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13022120 del dia 3 de maig de 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 5 infracció i per un import de
1.900,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,14 de maig de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 213 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ
Assumpte: Resolució acordant deixar sense efecte la sanció imposada en mèrits de
l’expedient sancionador per infracció de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades
identificaves són les següents:
Número de relació: 13023120
Comença per (expedient i nom): 1200005364 M.B.R.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005364 M.B.R.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Amb motiu de denúncia formulada per infracció de circulació, es va incoar l’expedient
sancionador que es relaciona en el llistat annex per infracció als preceptes de la Llei de
seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, que va finalitzar amb la resolució
sancionadora corresponent.
De la documentació existent en el propi expedient es comprova que s’ha produït errada
en la seva tramitació que determinen la impossibilitat de continuar la mateixa, essent procedent
revocar la sanció imposada, sense perjudici de retrotreure les actuacions al moment
procedimental oportú, sempre i quan no s’hagi produït la prescripció de la infracció.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
En conseqüència , aquest Òrgan sancionador, a proposta de l’òrgan competent, en ús de
les atribucions conferides per l’article 68.2 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de dos de març) i de conformitat amb allò que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú,
RESOLC
PRIMER.- Revocar la sanció imposada en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s’indica, sense perjudici de
retrotreure l’actuació quan s’hagi produït la prescripció d’aquesta.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,
de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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DECRET D’ALCALDIA 214/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 6 al 10 de maig)
Núm.
Liquidació

Import

201318834

190,50€

201318842

61€

Sol·licitant

Emplaçament

ESCALERA
MENDOZA, MANUEL
JAC
MUDANCES

Av. Mas d’en
Serra, 16 Bxs-3a
PINTO

Tipus
d’ocupació/obra
Gual
permanent

Roger de Flor,

MudanÇa

2 3r-4a

201318801

104€

SONDA
PRODUCTIONS, S.L.

Blaumar, s/n

Reserva
de la via pública

201318800

510€

SONDA
PRODUCTIONS, S.L.

Blaumar, s/n

Rodatge
fotogràfic

201318794

0€

201318822
201318846

0€
20€

RAMIREZ
JOSE GABRIEL

ARAQUE,

Miquel Servet,
46 Bxs-1a

BUSQUETS
FIGUERAS, DANIEL

Ajuntament, 7

ASSOCIACIÓ JUNTS
EN ACCIÓ

Carç. 100

Pintar
façana
Pintar
façana
Horts
urbans

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
14 de maig de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET / 215/2013
NOMENAMENT
8/0020132/13

ASSISTÈNCIA

INSPECCIÓ

DE

TREBALL

PROCEDIMENT

Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que la Inspecció de Treball ha citat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel proper
dia 21 de maig de 2013, citació que va arribar al registre d’entrada el passat dia 13 de maig de
2013.
Vist que entre la documentació sol·licitada per la Inspecció de Treball està el document
que acrediti la representació de l’Ajuntament.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
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1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant la Inspecció de Treball en l’expedient
8/0020132/13.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 15 de
maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 216 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100002017 que es segueix
contra el Sr. JD.M.H per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.1 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 218/2011.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. JD.M.H,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100002017.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 217 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0700003223 que es segueix
contra el Sr. J.T.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 417/2011 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
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Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. J.T.M, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0700003223.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 218 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800005131 que es segueix
contra el Sr. D.G.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.3 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 541/2012 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. D.G.M,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 0800005131.
Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a
les persones interessades i procedir a la devolució de l’import corresponent .
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 219 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000000273 que es segueix
contra el Sr. R.B.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 147/10 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
26

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. R.B.M,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000000273.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 220 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000000889 que es segueix
contra el Sr. A.B.P per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 156/12.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. A.B.P, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1000000899.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 221 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200004646 que es segueix
contra el Sr. F.S.V per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.3 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 392/2012.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. F.S.V, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200004646.
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Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 222 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100002385 que es segueix
contra el Sr. JF.G.E per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 294/11.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. JF.G.E,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100002385.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 223 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100004554 que es segueix
contra el Sr. C.K.M per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 474/2011.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. C.K.M,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100004554.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
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2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 224 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100006100 que es segueix
contra el Sr. D.M.S per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.1 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 496/2011.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. D.M.S,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100006100.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 225 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200006587 que es segueix
contra la Sra. M.A.LL. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.3 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 09/2013.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra la Sra. M.A.LL,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1200006587.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
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D E C R E T 226/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200001192 que es segueix
contra el Sr. P.P.C per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm.2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 70/2013.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. P.P.C, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200001192.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 16 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
DECRET 227 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 2 de maig de 2013 i registre d’entrada núm. E201304832 el Sr. P.T i la
Sra. T.K.L, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 17 de maig de 2013, el Sr. T i la Sra. L signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 12/2013 el Sr. P.T i la Sra. T.K.L, amb NIE núm. X7251918-H i núm.
Y0544674-W respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 228 /2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l’adjudicació del PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER
CONTRACTAR EL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA D’UNA PART DEL
MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES.
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En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per la
prestació del servei de manteniment de la jardineria d’una part del municipi, s’ha de requerir al
licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la
corresponent documentació per formalitzar el contracte
Atès l’informe del Director de Règim Intern de data 13 de maig de 2013, i efectuada la
valoració de les ofertes, resulta el següent:
Empreses

Import sense iva

Import sense iva.

Iva de 21 %

Iva del 10 %

Mancomunitat

29.692.50 €

9.897,50 €

A. A. M.P. Garraf (Tegar)

6.235,42 €

989,75 €

Mas Albornà

30.076,50 €

10.026,50 €

6.316,06 €

1002,65 €

29.925.00 €

9.975,00 €

6.284, 25 €

997,50 €

Nou verd

Total IVA inclòs.

46.815,17 €

47.420,61 €

47.181,75 €

Vistes les millores presentades la puntuació és la següent :
Empresa

Punts
oferta
econòmica. 50

Punts
millores
quantificables 25

Punts
millores
organitzatives 25

TOTALS
PUNTS

Tegar.

50 punts.

0 punts. * A1

15 punts. * B1

65 punts.

Mas Albornà

17,20 punts

0 punts. *A2

0 punts.

*B2

17,20 punts

Nou Verd.

30,18 punts

0 punts.

0 punts.

*B3

30,18 punts.

*A3

Per la qual cosa la Mesa de contractació proposa com a oferta econòmicament més
avantatjosa la presentada per MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS
MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant de MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR,
que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment negociat per la prestació del servei
de manteniment de la jardineria d’una part del municipi, perquè en el termini de deu dies hàbils,
acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària. (ja presentat en la documentació administrativa)
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. (ja presentat en la documentació
administrativa).
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos laborals (annex I), està publicat en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat
/ Instruccions contractes empreses serveis. (ja presentat en la documentació administrativa).
4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs., per la
quantitat oferida de 39.590 euros (més IVA) * 5% per l’import de 1.979,50 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,

31

Ple ordinari
18 de juny de 2013

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint de maig de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET / 229/2013
CONTRACTACIÓ TEMPORAL TECNICS MITJANS SERVEIS A LES PERSONES
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’atorgament d’una subvenció del Ministerio de Empleo i Seguridad Social de data 20
de desembre de 2012, per al desenvolupament del Programa d’Itineraris Formatius i Socials
durant l’any 2013, dins de l’àmbit de l’acollida i recepció de persones estrangeres immigrants al
nostre municipi, Expedient FEI/2012/106, per import de 70.000€.
Vist que per decret d’Alcaldia núm. 33/2013 de 18 de gener, va ser aprovada l’acceptació
de la subvenció atorgada pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social.
Vist l’acta del procés de selecció per a generar una borsa de treball de tècnic mitjà de
serveis a les persones, de 8 de febrer de 2013, en la que actualment les Sres. Antònia Milla
García i Carme Hidalgo Barriel són les dues primeres persones disponibles de l’esmentada
borsa de treball.
Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social en el que
proposa la contractació de les Sres. Antònia Milla i Carme Hidalgo per tal que desenvolupin les
tasques que en la subvenció es detallen i poder justificar dita subvenció.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de Secretaria núm. 93/2013.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/422.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Contractar a la Sra. Antònia Milla García com a tècnic mitjà de serveis a les
persones, grup A2 i nivell de complement de destí 18, mitjançant un contracte de treball per
obra o servei determinat a temps complet, a partir del dia 3 de juny de 2013 fins el 31 de
desembre de 2013, per al desenvolupament del Programa d’Itineraris Formatius i Socials, amb
un sou brut mensual de 2.059,96€, a càrrec de les partides pressupostàries 02200.231.14301 i
02200.231.16001.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
Sra. Antònia Milla García del 3 de juny al 31 de desembre de 2013 per les següents quanties:
Salari 2013

17.049,00€

02200.231.14301
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Seguretat Social 2013

5.447,38€

02200.231.16001

Total 2013___ 22.496,38€
3r.- Contractar a la Sra. Carme Hidalgo Barriel com a tècnic mitjà de serveis a les
persones, grup A2 i nivell de complement de destí 18, mitjançant un contracte de treball per
obra o servei determinat a temps complet, a partir del dia 3 de juny de 2013 fins el 15 de
novembre de 2013, prorrogable per acte exprés, per al desenvolupament del Programa
d’Itineraris Formatius i Socials, amb un sou brut mensual de 2.059,96€, a càrrec de les partides
pressupostàries 02200.231.14301 i 02200.231.16001.
4rt.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
Sra. Carme Hidalgo Barriel del 3 de juny al 15 de novembre de 2013 per les següents
quanties:
Salari 2013

13.142,96€

02200.231.14301

4.199,48€

02200.231.16001

Seguretat Social 2013

Total 2013___ 17.342,44€
5è.- Comunicar aquests acords a les persones interessades.
6è.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-un
de maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 230/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 13 al 17 de maig)
Núm.
Liquidació
201318906
201318865

Import

83€

Sol·licitant

VALLS
HECTOR

10€

PONCE

TRABAL,

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

Ensenyament,

Mudança

Edisson, 37

Contenidors

14
VAREA,

GINÉS
201318912

236,50€

COLL ESCOFET,

Sitges, 16

COLL ESCOFET,

Sitges, 16

SERRA

ROSES,

Pl. Marcer

ZAVATTA, FABIO
LEANDRO

Carç, 100

JOAN
2013188911

30€

Tancament
de carrer
Bastides

JOAN
201318904

5,72€
LIDIA

201318908

111.15€

Parada
agromercat
Circ

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
21 de maig de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
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DECRET 231/2013
DESCONNEXIÓ APARELLS DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC L’ESPAI PER
EVITAR MOLÈSTIES I SOROLLS
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En data 9 de maig de 2013 aquest Ajuntament ha rebut una petició d’anul·lar els motors
dels aparells climatitzadors del Centre Cívic L’Espai perquè presumptament generen molt de
soroll.
L’Ajuntament ha realitzat darrerament diferents actuacions i ha sol·licitat pressupostos a
empreses especialitzades per a que realitzin un estudi acústic per avaluar les obres
necessàries per a insonoritzar l’espai.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Àrea de desenvolupament territorial, que
recomanen adoptar amb caràcter cautelar la mesura de desconnectar i precintar els aparells de
climatització del Centre Cívic, i examinada tota la documentació que acompanya aquest
expedient, es proposa amb urgència l’aprovació del següent acord, sense haver d’esperar la
seva aprovació per la propera Junta de Govern Local.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1.- Desconnectar i precintar els aparells de climatització del Centre Cívic fins que es
realitzin les actuacions necessàries que justifiquin que el funcionament d’aquesta maquinària
compleix els nivells d’immissió màxims permesos per la normativa d’aplicació o, en el seu cas,
es demostri tècnicament que les molèsties provenen de fonts alienes a l’esmentada instal·lació.
2.- Notificar l’acord als interessats.
Així ho mana i signa l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes el vint-idos de maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària Margarita Sanz González, que en
dona fe.
DECRET

232/2013

Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l’adjudicació dels TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ ECONOMICA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA – 26 ROCAMAR.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per a
l’adjudicació TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
ECONOMICA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA – 26 ROCAMAR, s’ha de requerir al licitador
que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent
documentació per formalitzar el contracte
Atès l’informe del tècnic de l’Àrea de desenvolupament Territorial i Medi Ambient de data
18 de maig de 2013, i efectuada la valoració de les ofertes, resulta el següent:
“Que en data 10 de gener de 2013 es convidà a 3 empreses a presentar ofertes per a
l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte de reparcel.lació econòmica de la unitat
d’actuació UA-26 Rocamar:
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Indret Serveis Jurídics SLP
URBANING 09, SLP.
IURACAT, SLP
Que han presentat oferta en el procediment les tres empreses esmentades.
Que atenent als Plec de Clàusules Administratives Particulars del procediment negociat
sense publicitat els criteris avaluables per a determinar l’oferta més avantatjosa són els
següents:
1.- Millora de l’oferta econòmica: fins a 50 punts
2.- Disponibilitat i dedicació dels membres de l’equip: fins a 30 punts
En data 16 d’abril de 2013 durant el tràmit del procediment es sol·licità un aclariment als
licitadors als efectes de homogeneïtzar les dades de les ofertes presentades referents a la
disponibilitat i dedicació dels membres de l’equip en el sentit que la seva oferta inicialment
expressada en percentatge o bé hores/setmanals de dedicació es concretes en hores totals del
contracte desglossades per a cadascun dels membres de l’equip i col·laboradors, atorgant-se
un termini de 5 dies per tal d’aclarir els termes de les seves ofertes.
En resposta a aquest aclariment, en data 22 d’abril de 2013 el Sr. Pere Mogas i
Maresma en qualitat de representant de l’empresa URBANING 09, SLP. presentà escrit
d’al·legació qüestionant la procedència del referit requeriment, en tant que considerà que la
única dedicació obligada i computable és la del personal administratiu que ha de tenir
presencia a les dependències municipals i que la dedicació de l’equip no es podrà controlar ni
contrastar per la resta. En data 7 de maig de 2013 la JGL acordà desestimar l’al·legació i
atorgar un nou termini de 3 dies a l’empresa URBANING 09, SLP per tal que aportes la
informació requerida que es presentà en data 13 de maig de 2013 fora del temps atorgat.
3.- Metodologia de l’equip: fins a 20 punts
4.- Millores addicionals a la composició de l’equip i personal adscrit a l’execució del
contracte: fins a 20 punts.
5.- Reducció del termini de lliurament del projecte: fins a 5 punts.
6.- Altres millores que pugui presentar el licitador que perfeccionin els requisits tècnics
del plec de prescripcions tècniques: fins a 5 punts.
Que d’acord amb l’exposat anteriorment l’oferta que obté una major puntuació i per tant
ha presentat l’oferta mes avantatjosa és la presentada per l’empresa Indret Advocats amb un
total de 123,25 punts.
S’adjunten els quadres resultants de les valoracions.”
Disp
onibi
litat

Millora

Núm

Empresa

en
l'oferta
econòmi
ca
Punts

1

2
3

Indret
Advocats
Urbaning.
Estratègia
,
Planificaci
ói
Disseny
Urbà
IURACAT
, SLP

40.000,0
0€
29.500,0
0€

31.200,0
0€
28.000,0
0€

50,00
43,75

36,67
50,00

Meto
dolo
gia

Millo
res
Reducció del termini
addi Infor
Text
cion maci
refó
Proje
i
de
als
ó
cte
s
dedi
de
repar
caci
cel.la
l'equ l'equ prèvi
ó
ip
ip
a
ció
Punt Punt Punt Mes Punt Meso Pun Mes Pun
s
s
s
s
ts
ts
os
s
os
1,0
Hore 30,0 20,0 20,0
0
0
0
0
s
2,00 1,00 4,00 2,00 2,00
695, 30,0 20,0 20,0
1,0
0
0
0
00
1,00 1,00 2,50 1,50 1,00
0

0,00
400,
00

0,00
17,2
7

20,0
0
20,0
0

20,0
0
20,0
0

1,00

1,00

2,50

1,50 1,00

1,00

1,00

2,00

2,00 1,00

1,0
0
1,0
0

Altre
s
Res
oluc
ió

TOT millo
AL
res

recu
rsos
Mes Pun Pun Punt
ts
ts
s
os

TOTAL
punts

1,00 1,00 5,00

5,00

0,50 1,00 4,50

5,00

123,25

0,50 1,00 4,50

5,00

86,17

1,00 0,00 4,00

5,00

116,27
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant d’Indret Serveis Jurídics SLP, que ha presentat
l’oferta més avantatjosa en el procediment negociat per treballs dels TREBALLS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ ECONOMICA DE LA UNITAT
D’ACTUACIÓ UA – 26 ROCAMAR, perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. .
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos laborals (annex I), està publicat en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat
/ Instruccions contractes empreses serveis.
4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte IVA exclòs per la quantitat oferida
de 29.500 euros (més IVA) * 5% per l’import de 1.475 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar al representant d’Indret Servei Jurídics SLP que si no s’aporta la
documentació, l’òrgan de contractació podrà optar entre convocar una nova licitació o procedir,
si fos possible, a adjudicar el contracte al següent licitador, d’acord amb els criteris
d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou adjudicatari, en els termes regulats a l’article
151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcalde, José Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-dos de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 233/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0700001572que es segueix
contra el/la Sr./Sra. M.G.C per determinar la possible responsabilitat administrativa en què
hagués pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de
Circulació consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior
0,50 mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vist la interlocutòria judicial núm. 69/2011 de data 23 de novembre de 2011 del Jutjat
d’Instrucció núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, que diu: “atesa la pena assenyalada al delicte del
què s’ocupen aquestes actuacions com també el temps transcorregut des que va cessar
l’activitat instructora i d’acord amb l’art 112-6, en relació amb el 113-4 del Codi penal, és
procedent declarar prescrit el delicte que es persegueix i extingida la responsabilitat criminal de
M.G.C”.
Vist la interlocutòria de prescripció en via penal, no determina la inexistència d’infracció
administrativa
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En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Continuar amb la tramitació de la denúncia administrativa contra el/la senyor/a M.G.C,
com a autora de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 0700001572.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes,23 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 234/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800003831 que es segueix
contra el/la Sr./Sra. D.D.L per determinar la possible responsabilitat administrativa en què
hagués pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de
Circulació l consistent en “Conduir un vehicle amb un permís de conducció d'antiguitat inferior
als 2 anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,30 mg/l" , article 20.1.38 del
Reglament General de Circulació.
Vist així mateix, la sentència absolutòria de data 3 de gener de 2013 del Jutjat Penal
núm. 2 de Vilanova i la Geltrú que diu: “ En atención de los hechos que se declaran probados,
a los fundamentos jurídicos expuestos y los de general y pertinente aplicación, decido:
1.- Absolver a D.D.L del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas
por el que fue acusado”.
Vist la sentència absolutòria en via penal, no determina la inexistència d’infracció
administrativa.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Continuar amb la tramitació de la denúncia administrativa contra el/la senyor/a D.D.L,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.38, segons
número d’expedient 0800003831.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 23 de maig de dos mil tretze , davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 235 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0700005290 que es segueix
contra el Sr. PV.C.S. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
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consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 160/2012.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. PV.C.S
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 0700005290.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 23 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 236/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100004386 que es segueix
contra el Sr. F.S.M. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb executòria 485/11.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. F.S.M com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1100004386.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 23 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 237 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0600004915 que es segueix
contra el Sr. R.V.B per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
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Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la
Geltrú amb procediment abreujat número 264/2008 .
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. R.V.B, com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0600004915.
Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a
les persones interessades i procedir a la devolució de l’import corresponent
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 23 de maig de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
DECRET 238 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 23 d’abril de 2013 i registre d’entrada núm. E201304533 el Sr. A.J.G i la
Sra. Y.M.O, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 27 de maig de 2013, el Sr. J i la Sra. M signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,

Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 13/2013 el Sr. A.J.G i la Sra. Y.M.O, amb DNI núm. 52425705-B i núm.
52426204-G respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-set
de maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 239 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
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1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 20 al 24 de maig)
Núm.
Liquidació
2013188935
201318963
201318996

Import

490,70€
61€

Sol·licitant

PEREZ
JAVIER
AGUADO
CARLOTA

61€

201318975

83€

201318953

81€

Emplaçament

MARIN,

Pl.
Hernán
Cortés, 2 Bxs-1a

ROA,

Tipus
d’ocupació/obra
Taules

Torreta, 46 3r-

Mudança

1a
Torreta, 46 3r-

Mudança

JESÚS

GONZALEZ RIOS,
1a

LEPORI,
MIRELLA

Miguel
de
Cervantes, 2 1r-3a

Mudança

COLL ESCOFET,

i

cadires

Sitges, 16

JOAN
201318959

30€

CUYAS
ORTELLS, FRANCISCO
JAVIER

Ps.
Agueda, 11

Santa

201318952

30€

CONTRERAS
VILLALTA, JAIME

Andalusia, 41

201318964

10€

JULIACHS
RAVENTOS, JAUME

Sitges, 1

Tancament
de carrer
Contenidors

contenidors
Tanques de
protecció

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
27 de maig de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
D E C R E T / 240/2013
PAGAMENT NOMINA MAIG 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe núm. 2013/0441 d’Intervenció corresponent a la nòmina de maig de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de juny i el pagament de la part
proporcional del mes de maig dins de la mensualitat de maig de 2013 del Sr. Ignacio Alarcos
Castrejón, per import de 243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina de maig de 2013 i els pagaments inclosos en la
mateixa, així com les diverses incidències amb efectes econòmics i/o administratius del mes en
curs, amb el següent desglossament:
Import Brut

489.262,16 €

Retencions

113.863,55 €

TOTAL NET

375.398,61 €

3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a vint-i-vuit de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.
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D E C R E T 241 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. A.E.G., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs,
s’estimen pel que es deriva de l’informe de l’agent denunciant
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.E.G.segons expedient 20.1..
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.E.G.segons expedient 20.1..
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 de maig de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 242 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. S.B.A., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs,
s’estimen pel que es deriva de l’informe de l’agent denunciant
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. S.B.A.segons expedient 20.1..
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
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En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. S.B.A.segons expedient 20.1..
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 243 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.F.M.E., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. M.F.M.E., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
el vehicle denunciat no va obeir el senyal d'STOP obligant al vehicle patrulla a fer una frenada
brusca per tal d'evitar la col·lisió. Que tot això va passar en presència de l'agent denunciant i
del seu company de servei..”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.F.M.E., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 151., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 200,00- € i proposar la retirada de 4
punts.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. M.F.M.E. la sanció de 200,00 i proposar la retirada de 4
punts, com autora de la infracció tipificada en l’art. 151 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
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Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 244 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. G.I.A., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. G.I.A., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que el
vehicle denunciat es trobava estacionat en una zona prohibida per senyals provisionals
correctament col·locades, amb motiu de la festa major d'hivern del municipi.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. G.I.A., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. G.I.A. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 245 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. G.T.A., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
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“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. G.T.A., l’agent denunciant sí que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que la
senyalització provisional era perfectament visible.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. G.T.A., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. G.T.A. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 246 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. Y.L.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. Y.L.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que el
vehicle es trobava estacionat en una zona específica per a càrrega i descàrrega de vehicles
comercials. Que la zona es trobava senyaltzada per un senyal vertical tipus R-308 de prohibit
estacionar i amb una marca vial d'una línea groga en ziga-zaga. Que hi van haver dos vehicles
comercials que no van poder descarregar perquè la zona estava ocupada per aquest vehicle..”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. Y.L.C., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 94., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra

44

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. Y.L.C. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 94 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 247/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. P.G.V., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. P.G.V., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que va
inspeccionar completament el vehicle i va comprovar que aquest no portava col·locada cap
targeta de minusvàlid. Que la via havia estat senyalitzada amb varis senyals provisionals al
llarg del recorregut, amb les 48 hores anteriors a la data de la denúncia i per motiu del cercavila
de l'arrivo de carnastoltes.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. P.G.V., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
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PRIMER.- Imposar al Sr. P.G.V. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 248 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.R.M.G., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. M.R.M.G., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat
que la zona on es va denunciar el vehicle marca, FORD, model, FOCUS i amb placa de
matrícula 7870-CKP, s'havia senyalitzat amb varis senyals provisionals al llarg de tot el
recorregut del cercavila, amb les 48 hores anteriors a la data de la denúncia.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.R.M.G., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 20.1.. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. M.R.M.G. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

46

Ple ordinari
18 de juny de 2013

D E C R E T 249 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXTRAORDINARI
Assumpte: Resolució acordant la no admissió del recurs extraordinari de revisió
presentat contra la sanció imposada en mèrits de l'expedient sancionador per infracció de
circulació, les dades identificatives del qual s'especifiquen a continuació:
Número d'expedient: 1200000244
Referència: 201-100811
Matrícula:

0801-HHL

Interessat: A.E.G.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació i Mobilitat, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidora de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012.
La persona interessada ha interposat recurs extraordinari de revisió contra la sanció
imposada en l'expedient sancionador que s'indica, incoat per infracció als preceptes de la Llei
de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, al·legant tot allò que ha considerat
convenient.
Els articles 118 y 119 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, regulen els terminis i les
condicions per interposar el recurs extraordinari de revisió. Concretament, l’article 118
contempla els següents contra els actes ferms en via administrativa:
1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de
sentencia judicial firme.
Vistos els condicionaments que estableix la Llei en relació al recurs extraordinari de
revisió, cap dels motius al·legats pel recurrent estan compresos dintre dels previstos per a la
seva interposició.
Quant a la previsió continguda al seu apartat primer, la seva aplicació no es pot fer
extensiva al presumpte error en l’aplicació dels preceptes corresponents.
Així ho entén reiterada jurisprudència, quan considera que en aquests supòsits es
planteja un error en l’aplicació de les normes objecte de discussió: "La utilización de este
remedio extraordinario no se puede llevar mas allá de los objetivos fijados por la propia
naturaleza de la instituciones, puesto que de lo contrario, todo el sistema de seguridad jurídica
se vendría abajo, con el consiguiente caos en el orden jurídico. Así pues, no es lícito aplicar la
técnica del error de hecho a cuestiones que realmente, de ofrecer algún posible error, sería de
derecho, por afectar al sentido e interpretación dado a determinadas normas o fuentes legales (
Ss 11/5/1974, 30/9/74 y 7/10/1974 ).
L’error ha d’existir en els supòsits de fet i no en els preceptes aplicables. Així es desprèn
de la jurisprudència, que estableix que no existeix error de fet sinó jurídic quan es planteja un
error en l’aplicació de les normes: "el error de hecho es la equivocación accesoria padecida por
el contribuyente o por la Administración, que no recae sobre los elementos esenciales de la
relación administrativa, debiendo poseer las características de ser evidente, indiscutible y
manifiesto, con realidad independiente de la opinión o criterio de interpretación de las normas
jurídicas" (STS 5/12/77).
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L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució
RESOLC
PRIMER.- No admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió presentat en mèrits de
l'expedient sancionador indicat, incoat per infracció de circulació comesa en el municipi que
s'esmenta.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MAIG de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 250/2013.
ANUNCI A PUBLICAR EN EL “BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” BOE, PEL QUAL
ES FA LICITACIÓ PÚBLICA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDFICIS,
DEPENDÈNCIES I LOCALS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Per Decret de l’alcaldia núm. 373/2011, de 7 de juliol, entre d’altres, es van delegar les
competències d’aquesta alcaldia, delegables, a la Junta de Govern local.
No obstant, als apartats 3.4 i 3.5 de dit Decret es deia:
“3.4.- Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractar a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’ haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL
com del Ple.
3.5.- Sense perjudici de l’anterior, l’Alcalde podrà abocar per a si mateix l’exercici de les
competències delegades a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
preveu que els òrgans superiors puguin abocar per a ells, el coneixement d’un tema que
correspongui resoldre ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius
dependents o en el supòsit de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents. El coneixement d’un assumpte podrà ser abocat quan circumstàncies de tipus
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient i d’acord amb el procediment
establert.”
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local la publicació en el BOE d’aquest
anunci, tenint en compte la necessitat de tramitar aquesta contractació, aboco aquesta
competència per a l’autorització d’aquesta publicació en el BOE per import de 786,02 euros,
donant compte al Ple de la Corporació a la proper sessió que es celebri.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa i l’obligació reconeguda de l’import de la publicació en el BOE
núm. referència 5201304229993, per import de 786,02 euros. A la partida 4000092022602,
publicitat i propaganda serveis generals, corresponent a l’anunci d’inici de licitació del
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei de neteja
d’edificis, dependències i locals municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2n. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió que es dugui a terme pel Ple
de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit
de maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
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DECRET 0251/2013
ANUL·LACIÓ EXPRESSA DE DECRET
En data 11 de març de 2013 el departament de Recursos Humans demana al
Departament de Secretaria un número de decret per a tramitacions urgents, i proposaven
l’aprovació de les bases de la convocatòria de tres places d’Educadors Socials especialitzats
per a l’escola d’adults.
El departament de Secretaria va procedir a atorgar un número de decret per a l’aprovació
de dites bases de convocatòria atorgant-se el número 105/2013, de data 11 de març.
Posteriorment el departament de Recursos Humans no va formalitzar i no va portar terme
la tramitació del decret, per la qual cosa, caldrà procedir a l’anul·lació formal del decret perquè
no va ser tramitat però gaudeix d’un contingut.
VIST que no es va utilitzar el número de decret 105/2013, de data 11 de març, pel
departament de Recursos Humans.
VIST que aquest número de decret només es va generar informàticament i no es va
arribar a editar ni tramitar.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
ÚNIC: ANUL·LAR expressament, el decret 105/2013, de data 11 de març, ja que, ha tots
els efectes ha quedat buit de contingut,
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad , Sant Pere de Ribes, a vint-ivuit de maig de dos mil tretze, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 252/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL ABRIL 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe favorable núm. 2013/0447 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes d’abril de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes d’abril de
2013 per import de 169.934,33€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes d’abril de
2013 per un import de 191.925,12€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
d’abril de 2013 per import de -9.403,72€.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, trenta de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 253/2013
Vista la sol·licitud presentada en data 28 de maig de 2013 per la Sra. N.M.V, demanant
que s’anul·li el moviment d’alta d’empadronament de la menor N.C.M, inscripta pel seu pare en
data 11 de febrer de 2013 al domicili Avda. Santa Isabel, 19Bxs 04 de Vallpineda, d’aquest
municipi, en tenir ambdós progenitors la custòdia compartida.
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Vist l’informe del Departament d’Empadronament, pel que es comprova la improcedència
d’aquest empadronament de la menor en aquest Municipi, en no complir amb els requisits
establerts a la Instrucció 1/2006, de 7 de març, de la Fiscalia General de l’Estat sobre guàrdia i
custòdia compartida i l’empadronament dels fills menors, en no haver-se exigit prova
documentat d’acord mutu entre els progenitators abans de la tramitació de la modificació del
domicili de la menor i tampoc hi ha resolució judicial que s’hagi pronunciat expressament sobre
aquest tema.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria núm.
111/2013, de 30 de maig i de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per aquest decret,
RESOLC:
PRIMER. Iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció indeguda de la menor en el
padró municipal d’aquest Ajuntament.
SEGON. A tal efecte, concedir audiència al Sr. C per termini de deu dies, perquè
presenti les al·legacions i documents que consideri convenients. En cas de no rebre
contestació en l’esmentat termini, es concedirà la baixa d’ofici.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde Jose Antonio Blanco Abad a Sant Pere de Ribes,
trenta de maig de 2013, davant meu, la Secretària, que dono fe.
D E C R E T O NÚM. 254/2013
Interposición recurso de amparo contra la Providencia dictada por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de mayo de
2013, mediante la cual se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la
sentencia de fecha 1 de marzo de la misma Sección, dictada en el recurso de casación
num.5589/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., y también contra la indicada
sentencia
Se ha notificado a este Ayuntamiento la Providencia dictada por la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de mayo de 2013,
por la que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la sentencia de
fecha 1 de marzo de 2013, dictada en el recurso de casación número 5589/2009, interpuesto
por Telefónica Móviles España, S.A, en relación a la aprobación definitiva de la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, para
el ejercicio 2008, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.
Estando disconforme esta Administración con la Providencia de referencia y con la
sentencia en grado de casación de la que se había solicitado la nulidad de actuaciones, y
habiéndose agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales
para el caso concreto, y considerándose que se ha producido una vulneración de derechos
constitucionales susceptibles de amparo, cabe interponer recurso de amparo constitucional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con lo que dispone el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local, y considerando que las Corporaciones Locales tienen el deber
inexcusable de defender sus bienes y derechos mediante el ejercicio de las acciones
pertinentes.
Visto que la gestión y recaudación de la tasa regulada por la ordenanza afectada por la
impugnación judicial ha sido delegada en la Diputación de Barcelona, que ejerce las
mencionadas facultades delegadas mediante el Organismo de Gestión Tributaria.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO
Primero.- Interponer recurso de amparo contra la sentencia de fecha 1 de marzo de
2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el recurso de casación número 5589/2009, interpuesto por Telefónica Móviles
España, S.A, en relación a la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal
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reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, para el ejercicio 2008,
del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, así como contra la Providencia dictada por la misma
Sección, de fecha 22 de mayo de 2013, por la que se inadmite el incidente de nulidad de
actuaciones formulado contra la indicada sentencia.
Segundo.- Solicitar en el mismo escrito de interposición del recurso de amparo la medida
cautelar de suspensión de la sentencia que es objeto del mismo.
Tercero.-Solicitar al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona la
asistencia jurídica consistente en la comparecencia y defensa judicial en el citado proceso y
designar como Letrado/da y procurador/a el que designe el Organismo de Gestión Tributaria.
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde Jose Antonio Blanco Abad a Sant Pere de Ribes,
trenta de maig de 2013, davant meu, la Secretària, que dono fe.
DECRET 255/2013
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIU/VA
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per a crear una borsa de treball
i poder seleccionar un/a Administratiu/va, grup de classificació C1, per tal de cobrir vacances,
programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i
qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per
concurs de mèrits de personal laboral temporal.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal de selecció.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.Nomenar al tribunal de selecció amb les següents persones:
President : Antonio Pérez Barrios, Director de Règim Intern, i com a suplent, Santiago
Blanco Serrano, Tècnic Superior en Dret.
Vocals i secretari :
Titular núm.1 :Actuarà com a Secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de Recursos
Humans i com a suplent, Merche Montaner Piñol, Tècnic mitjà de Recursos Humans
Titular núm.2: Andreu Pérez Barrios, Cap del Departament d’Atenció Ciutadana i com a
suplent, Josep Antoni López Córdoba, Cap Administratiu d’Àrea
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
Abizanda Fernández, Núria
Aguilar Cardona, Gemma
Alba Martínez, Raquel
Aledo Zamora, Laura
Álvarez Mateos, Lucía
Álvarez Revuelta, Mònica
Anglada Mata, Thais
Aparicio Ramon, Anna
Barez Villoria, María Begoña
Batista Romero, David
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Bellisai, Giulia
Berrocal Sánchez, Encarnación
Blanco Balboa, Reyes
Canal Santclimens, Carlos
Carceller Guardiola, María Pilar
Carnicer Crous, Aurelio
Carrion Capel, Antonia
Castro Burgos, Susana
Cecilia Riu, Maria Pilar
Chamizo Martín, María Carmen
Chico Valadés, Immaculada
Clark Nicolàs, Sandra
Collado Mena, Susana
Cortada Navarro, Ana Maria
Cuadrado Carrasquilla, Isabel
Cucurull Salleras, Laura
Del Cura Herrero, Beatriz
Domene Martínez, Jesús
Díaz Figueras, Diana Estefanía
Fernández Martínez, Núria
Ferrer Socias, Esther
Ferrer Urgellés, Albert
Francàs Vallotton, María Mercedes
García Aranda, Isabel
García Casado, María Carmen
García Peiro, Silvia
García Méndez, Montserrat
González Castillo, Esther
Guillami Escuder, Marta
Gutiérrez Álvarez, María Carmen
Hidalgo Jiménez, Sara
Iserte Périz, Júlia
Ivern Borrut, Maria Brugués
Jiménez Izquierdo, Cristina
Jiménez Soler, Laura
Lagos Sánchez, Dolors
Liceras Villanueva, Mireia
Longobuco González, Paula
López Granado, Felicitas
López Grifols, Rosa María
López Morales, Iolanda
López Ramírez, Núria
Lorente Gómez, Noelia
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Marcos Segura, Cristina
Marí Lacasta, Marta
Marín González, Jose Oriol
Martín Millón, Vanessa
Martínez Gabin, Anna
Martínez Garcia, Rosa María
Mellado García, Purificación
Mendoza Busquier, Rut
Millán Miralles, María Carmen
Miró Mancha, Dionisia
Miró Navarro, Fátima
Moyano Garcia, Sandra
Muñoz Pineda, Ana María
Navarrete Prieto, Cristina
Navas Trota, Gemma
Nieto Barranco, Esther María
Nomberto Julca, Jannelle Johana
Oró Calvo, Josep Maria
Pascual Bataller, Clara
Pellejero García de Castro, Laura
Pérez Magallón, María Yolanda
Pérez Marset, Fabiana
Pérez Rodríguez, Elisabet Montserrat
Planas Gallo, Esther
Pou Gálvez, Yolanda
Prego Abalo, María Laura
Quintana Gil, Sandra
Rabadán Soldado, David
Ripoll Soler, Ana
Rivas Rosal, Jessica
Roldán Noto, Pau
Roman Sumalla, María de la Luz
Rosselló Graell, Antonia
Ruiz Angulo, Natàlia
Sagasta Guiu, Ana
Sánchez Balmón, Montserrat
Sánchez Pérez, Montserrat
Saumell Carbonell, Marc
Sebastià Julian, Montserrat Josefa
Segués Ganau, Lourdes
Sendra Orejas, María Isabel
Sentís Sanjuán, Silvia
Soler Font, Teresa
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Suriol Acedo, Laia
Tirado Gudiño, Verònica
Tirado Moreno, José Luis
Tommasi, Cecilia Andrea
Torrejón Huidobro, Carolina
Torres Jiménez, Pablo
Uceda García, Manuel
Vara Durán, Miriam
Vicente Castro, Carolina
Vicente Dos Santos, Quézia María
Vilaró Corral, Anna Maria
Zurera León, Montserrat

3r-Declarar exclòs a:
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Fernandez Guix, Tamar
Nebrera Jimenez, María Isabel
Ruiz Castro, Esther Montserrat

Per no acreditar la titulació requerida al punt 1.A).2 de les bases
Per no abonar el drets d’examen o acreditar la condició de persona aturada
Per no acreditar la titulació requerida al punt 1.A).2 de les bases

4t- .- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 71 de la LRJ-PAC es dóna
als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s’ elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies, no es presenten
reclamacions.
5è.-Convocar als següents aspirants provisionalment admesos el proper dia 18 de juny a
les 10.00h al Centre de Normalització Lingüística ubicat a Can Puig, Carrer Major nº 110 de
Sant Pere de Ribes, per realitzar la prova de català nivell C,
Carceller Guardiola, María Pilar
Fernández Guix, Tamar en cas d’aportar la documentació requerida
Ferrer Urgellés, Albert
Ivern Borrut, María Brugués
Navas Trota, Gemma
Nomberto Julca, Jannelle Johanna
Pou Gálvez, Yolanda
Vicente Dos Santos, Quézia María

6è-Informar als aspirants admesos que un cop el tribunal valori els mèrits, els convocarà
per realitzar una entrevista personal el proper dia 21 de juny als 10 aspirants que obtinguin les
millors puntuacions. La llista es publicarà el dia 19 de juny mitjançant el taulell d’anuncis i la
pagina web de l’Ajuntament http://www.santperederibes.cat.
7è.Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 30 de
maig de 2013 , davant meu, la Secretària, que en dono fe.
DECRET/0256/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 116/2013 incoat contra el senyor
P.Z.R. amb DNI núm. 45.932.104-P i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
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Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes, amb TIP 077 i 095, que el senyor P.Z.R. amb DNI núm.: 45.932.104-P, pot ser
autor/responsable del següent fet ocorregut al parterre transitable de la zona del pg. Circumval·lació,
prop del núm. 16A, el dia 30 de gener de 2013 al voltant de les 12:50 hores i segons acta de la
Policia Local on manifesta:
“Que realitzant patrullatge de paisà, es detecta una persona passejant amb dos gossos lligats. Que a
l’adreça dalt esmentada, dins un parterre transitable, l’animal de tamany més gros (barreja mastí i pastor Belga)
ha defecat. Que els agents comproven que el seu portador abandona el lloc sense recollir les defecacions. Que
es requereix la presencia del portador de l’animal, resultant ser el Sr. P.Z.R. que manifesta que els dos gossos
són de la seva xicota. Que el Sr. Z reconeix que no porta res adient per recollir les defecacions. Que tampoc
aporta la documentació dels animals, fet pel qual se’l requereix per aportar-les el més aviat possible a
dependències policials. Que el Sr. Z. Queda informat de que ha comès una infracció a les ordenances
municipals. Que el Sr. Z. Desconeixia que l’animal no podia defecar als parterres, ja que la zona està plena de
defecacions de gossos.”

Que es comprova que el Sr. P.Z.R. no ha aportat la documentació dels gossos, i comprovat al
registre municipal d’animals, no consten inscrits.
2.- En data 18/03/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 116/2013 i plec de
càrrecs contra el Sr. P.Z.R. responsable dels gossos.
3.- En data 22/03/2013, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i el
plec de càrrecs, on s’establia un termini de vint dies per formular al·legacions i/o proves que
consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que va transcorre el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
5.- En data 27/04/2013 es va notificar al Sr. P.Z.R. proposta de resolució de data 26/04/2013,
on s’establia un termini de deu dies per a formular al·legacions i/o proves que consideres oportunes
a la defensa dels seus drets i interessos.
6.- Que en data 08/05/2013 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201305161, escrit d’al·legacions formulat front la proposta de resolució, on en síntesis manifesta
que:
“Que se m’ha posat una denúncia per embrutar la via pública, estava anant a la pastisseria per bosses
perquè se m’havien acabat. Que se m’acusa de no tenir els gossos inscrits i sense xip sense haver-ho
comprovat amb la màquina i sense haver-me donat temps per a demostrar-lo. Que se m’acusa de no tenir les
cartilles sanitàries dels gossos. Que se’m retirin les denúncies.”

Aporta cartilles sanitàries dels dos gossos amb número de microxip a nom de la Sra. I.M.S. i
sol·licitud d’inscripció al registre censal del municipi de data 06/05/2013”
7.- Que en data 24/05/2013 els agents de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, TIP 77 i 95,
emeten informe de ratificació on manifesten el següent:
“Que el dia 30/01/13 al voltant de les 12:50h ens trobaven realitzant servei de paisà de control de la O.M.
reguladora de la tinença d’animals domèstics al nucli de Ribes. Que els agents es trobaven al Pg.
Circumval·lació i van observar com a uns 6 metres hi havia un jove que portava dos gossos lligats. Que el jove
es va aturar al parterre situat a la intersecció dels c. Circumval·lació i Carles Buhigas perquè un dels gossos fes
les seves necessitats. Que els agents van veure com l’animal defecava i com posteriorment el seu portador
marxava del lloc sense recollir les deposicions. Que els agents van identificar-se com a policies locals davant el
jove. Que el jove requerit pels agents va manifestar ser el Sr. P.Z.R. Que preguntat, el Sr. P.Z.R. va manifestar
que no era propietari dels animals i que no portava cap tipus de documentació a sobre. Que els agents van
informar que havia de presentar la documentació dels animals a les Dependències Policials a la major brevetat
possible. Que els agents van instar al Sr. P.Z.R. que recollís les deposicions i aquest va manifestar que mai ho
feia i que no disposava de res adient per fer-ho en aquell moment. Que vam informar que havia comès una
infracció de la O.M. sobre la tinença d’animals domèstics, motiu pel qual se li va aixecar acta.”

Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor P.Z.R. amb DNI núm. 45.932.104-P, com
a responsable dels gossos en data 30/01/2013. Se segueix, per a la seva tramitació, el que
assenyala el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Protecció dels animals, la Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics, el Decret
278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador i el Decret d’Alcaldia
núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
2.- Atès que l’expedientat formula al·legacions a la proposta de resolució, s’admeten a tràmit.
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3.- Atès que el Sr. P.Z.R. aporta la documentació dels gossos a nom de la Sra. I.M.S. amb
DNI núm. 47.835.143-L, s’estimen les al·legacions referides a les cartilles sanitàries i per tenir els
gossos amb microxip homologat; s’estimen les al·legacions per les inscripcions al registre municipal
d’animals, per acreditar que els gossos no son de la seva propietat.
Es desestimen les al·legacions per la infracció consistent amb embrutar les vies públiques i
qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gossos, atès
que els agents actuants emeten informe de ratificació en els mateixos termes que les actes que
donaren peu a la incoació del present expedient.
4.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que el dia 30/01/2013 al voltant de les
12:50hores, el gos que duia el Sr. P.Z.R. va embrutar el parterre transitable de la zona del pg.
Circumval·lació, prop del núm. 16A amb deposicions fecals. Els fets suposen la comissió de:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics, amb una sanció de fins a 300€.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals, el
Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment Sancionador, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el
Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. P.Z.R. amb DNI núm. 45.932.104-P com a responsable de embrutar les
vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de
gossos.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics.
3.- Imposar-li la sanció de 200€.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201319027 per un import de 200€, en concepte de la
sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i en
els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva amb
el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
a Sant Pere de Ribes, trenta de maig de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la corporació,
que en dóna fe (segueixen signatures de el Regidor de Governació i la Secretària)”
DECRET/0257/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant les al·legacions del Sr. P.Z.R. de data
08/05/2013 amb referència a la incoació del expedient sancionador decret núm. 116/2013 per
infracció a les normes reguladores de la tinença d’animals domèstics, que els gossos de raça, un
creuat Pastor Belga i un Mastí, son propietat de la Sra. I.M.S. Que segons acta aixecada pels agents
de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, TIP 077 i 095 de data 30/01/2013 al voltant de les 12:50
hores, i segons verificacions al registre municipal d’animals els gossos no constaven inscrits.
Que la Sra. I.M.S. amb DNI núm. 47.835.143-L, pot ser autora/responsable de la següent
infracció:
– No tenir els dos gossos inscrits al registre censal del municipi en data 30/01/2013
Dit fet pot ser constitutiu de la següent infracció:
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Dues faltes lleus d’acord amb l’article 10) de la Ordenança municipal sobre la Tinença
d’Animals Domèstics, amb una multa de fins a 150€. cadascuna.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador a la senyora I.M.S. amb DNI núm. 47.835.143-L per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al Inspector Cap de la Policia Local, i Secretari al
Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb el
que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a la interessada el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a formular,
amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i aportar els
documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que rebin aquesta
notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat,
l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense perjudici que pugui
continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o encobriment d’altres
persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb trasllat
de totes les actuacions, i al mateix temps a la interessada.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
a Sant Pere de Ribes, el 30 de maig de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona fe.
D E C R E T 258/2013
Adjudicació del contracte, del MANTENIMENT DE LA
MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES.

JARDINERIA D’UNA PART DEL

En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius d’urgència declarada i
justificada.
Aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2013, el Plec de Clàusules
Administratives i Econòmiques Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació
del procediment negociat sense publicitat del contracte del servei manteniment de la jardineria d’una part
del municipi de Sant Pere de Ribes.
Un cop sol·licitats tres pressupostos hem rebut les ofertes de:
Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf,
TEGAR
Mas Albornà
Nou Verd SCCL
Atès l’informe del tècnic de jardineria i neteja viària de data 13 de maig de 2013, i efectuada la
valoració de les ofertes, resulta el següent:
Empreses

Import sense iva

Import sense iva.

Iva de 21 %

Iva del 10 %

Mancomunitat

29.692.50 €

9.897,50 €

A. A. M.P. Garraf (Tegar)

6.235,42 €

989,75 €

Mas Albornà

30.076,50 €

10.026,50 €

Total IVA inclòs.

46.815,17 €

47.420,61 €
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Nou verd

6.316,06 €

1002,65 €

29.925.00 €

9.975,00 €

6.284, 25 €

997,50 €

47.181,75 €

Vistes les millores presentades la puntuació és la següent :
Empresa

Punts
oferta
econòmica. 50

Punts
millores
quantificables 25

Punts
millores
organitzatives 25

TOTALS PUNTS

Tegar.

50 punts.

0 punts. * A1

15 punts. * B1

65 punts.

Mas Albornà

17,20 punts

0 punts. *A2

0 punts.

*B2

17,20 punts

Nou Verd.

30,18 punts

0 punts.

0 punts.

*B3

30,18 punts.

*A3

Atès que la Mesa de contractació proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa
la presentada per MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS
PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR.
Atès el que disposa l’art. 173.2 Text Refós Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, “Els tribunals, jutges i autoritats administratives no poden despatxar
manaments d'execució ni dictar provisions d'embargament contra els drets, fons, valors i
béns de la hisenda local ni exigir fiances, dipòsits i caucions a les entitats locals, excepte
quan es tracti de béns patrimonials no afectats a un ús o servei públic”
Atès que la resta de documentació exigible ja es va presentar juntament amb la
documentació administrativa.
Atès que el contracte tenia la previsió d’inici per al dia 15 de maig, s’ha traslladat fins l’1
de juny de 2013, amb la conseqüent variació del preu d’adjudicació.
Atès l’informe d’Intervenció núm. 2013/0462.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Adjudicar a MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS
MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR, el procediment negociat
sense publicitat del contracte del servei manteniment de la jardineria d’una part del municipi de
Sant Pere de Ribes, pel preu que implica la següent correcció del preu per l’endarriment de
l’inici del contracte segons el següent detall:
46.815,17 / 231 dies inicials * 214 dies finals = 42.443 € IVA inclòs.
SEGON.- Donar de baixa de la partida 32400 171 22713, la diferència entre el tipus de
licitació de 47.740,03 i el preu adjudicat de 42.443 per la quantitat de 5.297,03 euros
TERCER.- La durada del contracte serà de l’1 de juny fins el 31 de desembre de 2013.
QUART.- Notificar al representant MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA
DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR, adjudicatari del
contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc abans de l’1 de
juny de 2013 en la forma prevista en l’article 156.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la resta d’empreses licitadores amb expressió dels
recursos corresponents.
SISÈ.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, trenta de maig
de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 259/2013
Anul·lació Decret 228/2013
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius d’urgèn58
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cia declarada i justificada.
En data 20 de maig de 2013 es va dictar Decret de requeriment al licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment negociat sense publicitat
del contracte del servei manteniment de la jardineria d’una part del municipi de Sant Pere de
Ribes.
Atès que es requeria a MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS
MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF, TEGAR, la presentació d’aval per
import de 1.979,50 euros, pel 5% de l’import d’adjudicació.
Atès el que disposa l’art. 173.2 Text Refós Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, “Els tribunals, jutges i autoritats administratives no poden despatxar
manaments d'execució ni dictar provisions d'embargament contra els drets, fons, valors i
béns de la hisenda local ni exigir fiances, dipòsits i caucions a les entitats locals, excepte
quan es tracti de béns patrimonials no afectats a un ús o servei públic”
Atès que la resta de documentació exigible ja es va presentar juntament amb la
documentació administrativa.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Anul·lar i deixar sense el decret 228/2013 de requeriment a MANCOMUNITAT
PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL
GARRAF, TEGAR, en el procediment negociat sense publicitat del contracte del servei
manteniment de la jardineria d’una part del municipi de Sant Pere de Ribes, per no poder-se
exigir la fiança definitiva al tractar-se d’una administració pública, i que la
documentació exigible ja es va presentar juntament amb la documentació administrativa
SEGON. Notificar aquest acord amb expressió dels recursos corresponents.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, trenta de maig
de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET 260/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 135/2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu nº 16 de Barcelona, procediment abreujat
135/2012-A3, ens ha citat pel pròxim 5 de juny de 2013 a les 10:10 hores.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes consta com a demandat i Antonio Gil
Vázquez com a part actora.
Vist que al present procediment s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 16 de Barcelona, procediment abreujat 135/2012-A3.
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
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3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 31 de
maig de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET 261/2013
AJUTS URGÈNCIA SOCIAL
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta d’ajut d’urgència
social d’una unitat familiar monoparental en seguiment social per part de l’equip d’atenció
primària del nucli de Ribes, que presenta una greu situació sòcio-econòmica i de salut, i que
han formalitzat petició d’ajut econòmic el dia 30/05/2013, per a solventar el tall del
subministrament d’electricitat de la llar familiar previst a comptar des del dia 28/05/2013. Per
part de l’equip tècnic s’ha parlat amb la companyia subministradora per tal d’aconseguir un
ajornament del tall i així tramitar l’ajut d’urgència pel procediment ordinari i habitual, però no
s’han avingut.
Atès l’informe tècnic de Benestar Social de data 31/05/2013 on es justifica les dificultats
econòmiques de la família que es relaciona: Expedient 2006/27.
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
Concedir un ajut d’urgència social a la unitat familiar a que fa referència l’expedient
2006/27 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de 111,11 €, en concepte
de subministrament d’electricitat (Referència 8201029847048) efectuant el pagament per
transferència bancària a la COMPANYIA ENDESA.
Comunicar aquest acord als interessats.
Donar compte d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es porti a terme.
Així ho resol, mana i signa, l’alcalde president, Josep Antoni Blanco i Abad, Sant Pere de
Ribes, trenta-un de maig de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 273/2013.
L’art. 23.4 de la LRBRL diu que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves funcions en
els membres de la Junta de Govern Local i on no existeix, en els tinents d’alcalde, sense
perjudici de les delegacions especials, que per a temes específics pugui realitzar en qualsevol
regidor, encara que no pertany a la Junta de Govern Local.
L’art. 75.1 de la LRBRL diu que els membres de la Corporació percebran retribucions per
l’exercici del seus càrrecs, quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva i seran donats d’alta
en el règim General de la Seguretat Social, assumint el pagament de les quotes empresarials
que corresponguin, l’Ajuntament.
Derivat de l’anterior, aquesta Alcaldia, en virtut del Decret núm. 373/2011, de data 7 de
juliol, amb motiu de la renovació de la Corporació, va designar els Tinents d’Alcalde que formen
part de la Junta de Govern Local i, entre d’altres, vaig designar per a ostentar el càrrec com a
Segona Tinent d’Alcaldia amb dedicació exclusiva i jornada complerta i alta en la Seguretat
Social, a la Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, del Grup municipal Iniciativa per Catalunya
Verds i Esquerra Unida alternativa (ICViEUA), formant part de l’Equip de Govern municipal,
amb competències delegades, càrrec que venia ostentant fins ara.
Vist l’informe de Secretaria núm. 115/2013, de 3 de juny.
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I d’acord amb l’establert als articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de règim Local i l’article 41.3 i 46.1 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats
Locals, en relació amb l’establert al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER. Revocar parcialment el Decret de l’Alcaldia núm. 373/2011, de data 7 de juliol, i
cessar pel que es va nomenar a la regidora Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, del Grup
municipal Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida alternativa (ICViEUA), Segona Tinent
d’Alcaldia, amb competències delegades amb dedicació exclusiva i jornada complerta i alta en
la Seguretat Social.
SEGON. En conseqüència, cessar de manera irrevocable a la regidora Sra. Bàrbara
Eleonora Scuderi Bedny, com a Segona Tinent d’Alcaldia, amb competències delegades amb
dedicació exclusiva i jornada complerta i alta en la Seguretat Social, amb efectes de demà dia
12 de juny de 2013
TERCER. Cessar a la regidora Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, en la percepció
de les retribucions que obtenia per la seva dedicació exclusiva per l’exercici del seu càrrec com
a regidora delegada i Segona Tinent d’Alcalde, amb efectes de demà dia 12 de juny de 2013.
QUART. Donar de baixa a la regidora Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny, de la
inscripció a la Seguretat Social, amb efectes de demà dia 12 de juny de 2013.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució personalment a la interessada.
SISÊ.- Publicar aquesta resolució al BOP de Barcelona pera general coneixement, sense
perjudici que la seva efectivitat sigui des de el dia següent a la seva signatura.
SETÈ. Donar compte al Departament de Recursos humans i a la Tresoreria Municipal,
als efectes escaients.
VUITÈ. Donar compte al Ple de la Corporació, a la primera sessió que es celebri.
Així ho resol, mana i signa, l’alcalde, Sr. José Antonio Blanco Abad, a Sant Pere de
Ribes, a onze de juny dos mil tretze, davant meu, la secretària que en dono fe.
El Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 pren la paraula referint-se al
decret 273/2013 que parla de revocar a la Sra. Scuderi les retribucions i Seguretat Social.
Entenen que amb això queda formalitzada la baixa de l’Equip de Govern municipal i per tant els
agradaria parlar d’aquest fet, ja que el seu grup ho valora important.
Creuen que el trencament s’hauria de poder discutir en el Ple. No sap si ara es pot fer o
es podrà fer quan es faci el decret de reorganització de les funcions del nou Govern.
Pensen que és un fet summament important i que tenen l’obligació d’explicar-ho en el
Ple municipal.
Pensen que aquest fet qüestiona la governabilitat d’aquest municipi i entenen que la
continuïtat d’aquest Govern no pot ser igual com si no hagués passat res.
Desprès de les eleccions es van plantejar una sèrie de reptes polítics que en aquest
moments no saben si estan damunt la taula. Pensen que a l’Equip de Govern actual se li obre
un període de treball en el qual haurà de buscar complicitats i si no es troben s’haurà de parlar
seriosament del tema per assumir aquestes responsabilitats.
Si abans de l’estiu no són capaços de fer això s’haurà d’entrar a la tardor plantejant-se
seriosament la continuïtat d’aquest Govern o utilitzar les prerrogatives que com a grup
municipal puguin tenir. Tenen un temps per buscar complicitats, sinó també hi ha la possibilitat
d’una moció de confiança presentada per vostès mateixos, i altre és la moció de censura que
també es pot presentar.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que aquest
fet succeït té molta importància perquè redueix la minoria d’aquest Govern. Avui es visualitza
la minoria en la que es troba i pensen que això afecta a la governabilitat i als ciutadans.
En els mitjans de comunicació l’Alcalde ha mostrat una imatge de continuïtat, però no
s’ha d’oblidar que en el moment de la investidura aquest vot va ser clau perquè ara hi hagi
aquest Govern i no pas un altre.
Volen deixar patent la preocupació respecte aquest fet perquè durant aquesta legislatura
la discussió política ha estat molt baixa o nul·la. Hi ha uns pressupostos prorrogats que no
s’han discutit mai en el seu conjunt. El Govern està en molta minoria i un alcalde amb moltes
competències i això es nota en la governabilitat.
Consideren que és una situació complicada i que l’estiu ja està aquí, i que s’ha de buscar
una solució entre tots plegats o cadascú en el seu paper perquè això pot afectar a la gestió
d’aquest ajuntament.
Consideren que s’ha de buscar una solució que doni més estabilitat als representants del
Govern d’aquest municipi.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que el decret suposa formalitzar el trencament que es va donar a conèixer en
la Junta de Portaveus el dimarts passat.
Les formacions PSC i Iniciativa per Catalunya Verds EUiA en un moment donat fan unes
valoracions perquè hi ha discrepàncies en la pressa de decisions i decideixen això. El decret en
si és la formalització de tot això.
Pensen que és un moment en el que cal un debat entre tots els grups i fer front a les
prioritats importants de la societat, i buscar sortida a les problemàtiques que comparteixen tots
els grups. S’hauran d’emplaçar i fer un esforç important per portar-ho endavant.
Per part del seu grup les coses importants les han manifestat i no ha hagut cap canvi
d’objectius. Vol emplaçar als presents als debats que s’han de tenir i que estan damunt de la
taula i no són nous.
Pel seu grup és rellevant el haver compartit en la Junta de Portaveus passada el
compromís ferm de treball conjunt.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que comparteix amb els presents la preocupació i
l’interès per la governabilitat del municipi. És una preocupació que no bé d’ara, sinó del 2011
quan va accedir a l’alcaldia. Va ser un accés a l’alcaldia que va rebre el suport exclusivament
del grup Socialista, ja que, totes les forces polítiques van recolzar al seu portaveu i no es va
donar a cap altre portaveu, per la qual l’Alcalde ocupa el càrrec perquè el grup majoritari del
Ple, el Partit dels Socialistes, li va donar recolzament i no pas perquè tingués el recolzament de
cap altra força política, de tal manera que aquesta és una situació que avui encara es dóna.
Aquesta és la realitat dos anys desprès.
En segon terme comparteix amb els presents la preocupació per la governabilitat, però
també la responsabilitat de governar i és en aquesta línia en que la realitat durant aquests dos
anys, i així ho van expressar la setmana passada en la Junta de Portaveus, que han fet una
reflexió i s’ha analitzat quina era la situació en les projeccions de futur.
Han arribar a la conclusió, que possiblement el servei pel bé i benefici de la majoria dels
ciutadans i ciutadanes del municipi, i no des del punt de vista dels partits, que aquesta voluntat
de servir passava més per treballar i separar i resoldre l’acord de govern d’aquest dos anys.
Un acord de govern que es basava, i es va buscar durant l’últim any, en buscar la
incorporació d’altres forces polítiques que volguessin responsabilitzar-se de la governabilitat i
del Govern de l’Ajuntament.
Esforços que malauradament no van ser respostos en positiu per part d’altres forces
polítiques.
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En arribar en aquest punt es van valorar les possibilitats que existien i eren el continuar
treballant pel si del Govern del municipi de Sant Pere de Ribes i la governabilitat amb un paper
diferent per cadascú.
Això suposava obrir la porta a altres fórmules que possibilitessin una millor governabilitat
del municipi. Els avança que avui al vespre aquesta alcaldia els farà arribar a cadascuna de les
forces polítiques una proposta de govern d’unitat doncs creuen que són moments complicats
fins i tot en aquelles que passen per no voler assumir responsabilitats.
És en aquesta línia que volen explorar conjuntament i els volien oferir coparticipar o
corresponsabilitzar-se del govern i de la governabilitat d’aquest municipi perquè creuen que per
damunt de l’Ajuntament estan els veïns i per damunt dels partits està l’Ajuntament. És en
aquesta línia que els oferiran una línia de treball i tenir converses per tal que els altres grups
analitzin la proposta que el Partit Socialista de Catalunya i l’alcaldia els farà per a participar en
aquest govern d’unitat.
Ho creuen possible i tenen planificat el que creuen que cal fer. Pensen que té possibilitat
de ser una realitat, sense cap cost polític, ni econòmic de nova organització. Amb una
distribució de les responsabilitats de govern en el si de totes les forces polítiques, que formen
part d’aquest Ple, i vulguin participar del govern d’unitat.
Creuen que a dos anys de finalitzar la legislatura i amb aquests dos anys de govern en
minoria, és el mateix 8 sobre 21, o 7 sobre 21, doncs no modifica substancialment la realitat
política de representativitat que té aquest Govern, ni de legitimitat d’aquest Govern.
Volen que això possibiliti estabilitat pel dos anys que resten de legislatura i que es
puguin superar les dificultats que en aquest moment té l’Ajuntament, i que també es puguin
trobar solucions, amb majories i amb prou estabilitat, per poder afrontar el repte de la situació
de crisis, i es puguin buscar les solucions més encertades per tal d’ajudar als ciutadans i
ciutadanes de Sant Pere de Ribes.
Avança als presents, que es volia fer per escrit i desprès convocar-los un per un, per
demanar-los la seva opinió, però en vista que s’ha manifestat aquesta preocupació, l’alcaldia ja
està en disposició d’oferir-los i proposar una alternativa.
A partir d’aquí caldrà veure les predisposicions, les voluntats els ànims i les
corresponsabilitats que tothom és capaç de fer més enllà de les paraules i els discursos.
Esperen que durant aquesta setmana i la propera siguin capaços, tots plegats, de trobar
els moments per parlar d’aquesta proposta i la voluntat d’aquesta alcaldia és no esmerçar
esforços, temps, reunions, diàleg i flexibilitat per tal que pugui ser possible aquest govern
d’unitat que representi un abans i un desprès.
Dos anys desprès d’un govern en minoria, dos anys de no tenir pressupostos aprovats i
en la situació greu que viu la societat, creuen que han de donar el pas al positivisme i donar
pas a assumir responsabilitats, tant per l’acció, com per deixar i permetre que aquells que no
vulguin participar-hi permetin que els que vulguin puguin desenvolupar la responsabilitat.
Aquesta nit, demà al matí els arribarà aquesta proposta concreta de formació d’un govern
d’unitat.
Els emplaça que en les diverses trobades es puguin esplaiar i parlar amb tranquil·litat i
sinceritat de quines són les predisposicions en formar part d’aquest govern d’unitat en el
municipi de Sant Pere de Ribes.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que pel
seu grup estaran agraïts que se’ls faci arribar aquesta proposta i estaran emetents de rebre-la i
poder-ne parlar.
Hi ha dues prèvies que vol aclarir, primer quan es diu, un govern en minoria és el mateix
7 que 8, aclareix que no és el mateix doncs aquest vot va impossibilitar un altra majoria de
govern. Políticament en aquest poble es sabrà que no va haver-hi altra majoria per aquest vot i
això va tenir unes significacions importants.
Altra és que el trencament, pensa que s’haurà d’explicar, les desavinences i les
reflexions que han dut en aquest trencament. Creu que això s’haurà d’explicar públicament
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perquè sinó no s’entendrà el per què s’ha trencat aquest Govern. Pensen que ha d’haver-hi
algunes raons i han de ser significatives i no les coneixen.
Pensa que per transparència política tenen el deure d’explicar les raons que han portat al
trencament, a tot el conjunt de la ciutadania.
Creu que això és important per començar a discutir, si no es saben les raons queda com
si la responsabilitat del trencament fos el producte de que altres no es van afegir al vostre
govern.
Així se’ls traspassa de nou una responsabilitat als altres que no en tenen. Cosa que ja ha
escoltat varies vegades aquests dies i aclareix que ells no es senten responsables del
trencament del govern.
Repeteix que creu que s’hauran d’explicar les desavinences i conclusions que han dut en
aquest trencament previ a qualsevol procés de poder-ne parlar.
Segueix la intervenció del Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient,
que l’Alcalde ha utilitzat l’expressió més enllà de les paraules i tan de bo.
El grup Socialista en aquests quatre o sis últims anys, els membres del grup de
Convergència no tenen massa bona experiència en aquest sentit, per la qual cosa el “més enllà
de les paraules”, fins ara no han trobat voluntat per part d’aquest govern, ni de l’equip que
lidera el Sr. Alcalde.
La paraula consens tampoc l’han trobat gaire mai, ni la paraula pacte no està massa en
l’ADN del govern que presideix el Sr. Alcalde.
En tot cas estaran emetents a la proposta que faci i a les converses.
El Sr. Giralt aclareix que el seu grup no s’ha negat mai a les converses, ni amb vostès, ni
amb ningú i per tant estaran oberts al que se’ls presenti.
Exposa que s’hauran de canviar bastant les coses perquè la paraula consens i la
voluntat de consens no l’han vist.
Deia el Sr. Garriga que s’hauria d’explicar el motiu del trencament i planteja que estaria
bé que es fes doncs des de fora la imatge que s’està donant és que està bé que s’hagi trencat i
no passa res. Ho considera un fet important que donarà que parlar.
Respon l’Alcalde dient, que assegura que el seu grup no anirà a aquestes converses
amb postures prefixades. Aniran oberts a qualsevol proposta. Aniran amb la voluntat d’arribar a
acords, però demanaran que la voluntat d’arribar a acords sigui la mateixa per la resta de
forces polítiques. La voluntat del seu partit és arribar a acords sense postures prefixades.
Esperen que sigui l’actitud i voluntat de la resta de partits polítics.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

3.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 aprovada per la Junta de Govern Local
de data 09/04/2013 es va registrar com a pendents de pagament al compte 413 creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost un total de 43.436,43 €, en el decurs de l’exercici
2013 s’han aprovat diversos expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit. Actualment
queda pendent de pagament al compte 413 creditors per operacions pendents d’aplicar al
pressupost un total de 29.778,61 €

64

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Atès que existeixen actualment factures pendents d’imputar pressupostàriament d’anys
anteriors i tal i com recull l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre que aprova la instrucció
del model normal de comptabilitat local en la regla 71 que diu:
"Cuando dentro de un ejercicio no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de
obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos
en el mismo, se registrará, al menos a 31 de diciembre, un acreedor a través de la cuenta 413
"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que quedará saldada
cuando se registre la imputación presupuestaria de la operación"”.
a) Atès que durant exercicis pressupostaris anteriors a l’actual van arribar factures que
estan incloses dins el compte 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto", que no es van tramitar les despeses degudament durant l’exercici que pertocava
i que no es va poder aprovar les factures i les seves obligacions en l’exercici correcte, es
presenta la relació de factures Annex I que està composada per 2 factures i suma un total de
4.201,22 €, la primera de les quals és la presentada pel CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
per 2.297,30 € i la darrera la presentada per DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES, SL per
1.903,92 €.
b) Atès que durant l’exercici 2013 han arribat diverses factures que no estan incloses
dins el compte 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que no
es van tramitar les despeses degudament durant l’exercici que pertocava i que no es va poder
aprovar les factures i les seves obligacions en l’exercici correcte, es presenta la relació de
factures Annex II que està composada per 12 factures i suma un total de 45.575,36 €, la
primera de les quals és la presentada per AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, SA, per 894,09
€ i la darrera la presentada per COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DEL FOIX per 6,00 €.
c) Atès que durant l’exercici 2013 han arribat diverses factures que no estan incloses
dins el compte 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que no
es van tramitar les despeses degudament durant l’exercici que pertocava i que no es va poder
aprovar les factures i les seves obligacions en l’exercici correcte, es presenta la relació de
factures Annex III que està composada per 2 factures i suma un total de 8.436,19 €, la primera
de les quals és la presentada per UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL, per 6.757,55 € i la
darrera la presentada per UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL per 1.678,64 €.
d) Atès que durant l’exercici 2013 han arribat despeses de comunitat i aquesta despesa
no està inclosa dins el compte 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto", que no es van tramitar les despeses degudament durant l’exercici que pertocava
i que no es va poder aprovar la despesa i la seva obligació en l’exercici correcte, es presenta la
relació de despeses Annex IV que està composat per 1 Document comptable per import de
1.142,65 €, a nom de la COMUNITAT DE VEÏNS c/ nou, 44 en concepte de derrama despeses
comunitat exercici 2012
Per tot l’exposat,
I Vist l’informe de la interventora municipal Ma Crisèida Ramírez Domínguez
Abigail Garrido Tinta, regidora de l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta davant El Ple de la Corporació el següent dictamen:
1r.- Reconèixer a l’emparament del que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’art 26 i 60,2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i segons l’art. 26 i 35 de les bases d’execució del
pressupost, un crèdit extrajudicial a favor de les empreses que a continuació es relacionen pel
deute acreditat i informat es presenta la relació de despeses:
Annex I està composada per 2 factures i suma un total de 4.201,22 €, la primera de les
quals és la presentada pel CONSELL COMARCAL DEL GARRAF per 2.297,30 € i la darrera la
presentada per DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES, SL per 1.903,92 €. Aquesta relació
correspon a 2 factures arribades en l’exercici 2012 i que estan incloses en el compte 413
creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost.
Atesa la relació de despeses Annex II que està composada per 12 factures i suma un
total de 45.575,36 €, la primera de les quals és la presentada per AIGÜES DE SANT PERE DE
RIBES, SA, per 894,09 € i la darrera la presentada per COMUNITAT DE REGANTS DEL
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PANTÀ DEL FOIX per 6,00 €. Aquesta relació correspon a 12 factures arribades en el decurs
de l’exercici 2013 però que pertany a l’exercici 2012 i per tant no estan incloses en el compte
413 creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost.
Atesa la relació de despeses Annex III que està composada per 2 factures i suma un
total de 8.436,19 €, la primera de les quals és la presentada per UNIÓN FENOSA
COMERCIAL, SL, per 6.757,55 € i la darrera la presentada per UNIÓN FENOSA COMERCIAL,
SL per 1.678,64 €. Aquesta relació correspon a 2 factures arribades en el decurs de l’exercici
2013 però que pertany a l’exercici 2012 i per tant no estan incloses en el compte 413 creditors
per operacions pendents d’aplicar al pressupost.
Atesa la relació de despeses Annex IV que està composat per 1 Document comptable
per import de 1.142,65 €, a nom de la COMUNITAT DE VEÏNS c/ nou, 44 en concepte de
derrama despeses comunitat exercici 2012. Aquesta relació correspon a 1 despesa que es
reconeix en el decurs de l’exercici 2013 però que pertany a l’exercici 2012 i per tant no estan
incloses en el compte 413 creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost.
2n Les esmentades factures i despeses compten amb la conformitat de les àrees
corresponents, per tant es proposa la seva aprovació, l’obligació i l’ordenació de pagaments.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient, que l’acord és la
relació de factures que no han estat fetes en l’exercici corresponent, però tenen la despesa feta
i per tant és el reconeixement de la mateixa per poder pagar als proveïdors que correspongui
perquè les factures han entrat fora de termini per diferents motius.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que en
la Junta de Govern Local del 4 de juny aquest reconeixement extrajudicial de crèdit es va
passar per Junta de Govern i el fet que ara es passi al Ple pregunta si és a partir de l’informe
d’Intervenció o secretaria.
Respon l’Alcalde dient que passa pel Ple el que és competència del Ple.
El Sr. Garriga Quadres diu que no se’ls explica tot això
Respon la Sra. Abigail Garrido dient, que aquest és un altre extrajudicial de crèdit. No
és el mateix, és un altre dictamen. Són altres factures. Són coses diferents.
El Sr. Garriga Quadres diu que li sembla que els números coincideixen. En la Junta de
Govern Local de vegades es posa vist l’informe d’intervenció o secretaria amb objeccions o
favorable i en altres es diu només vist l’informe, creu que s’hauria de fer el mateix en tots els
informes.
L’Alcalde explica que la Junta de Govern té unes competències i el Ple en té d’altres, el
fet d’anar pel Ple no és perquè l’informe sigui o no favorable, no té res a veure, és perquè
cadascú té les seves competències. L’acord que va passar per la Junta de Govern és perquè
seria competència de la Junta de Govern i si passa pel Ple és competència del Ple.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
s’abstindran perquè no han aprovat pressupost.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular que el seu partit
es manté en la mateixa línia que el Sr. Giralt.
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I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de vuit vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i dotze abstencions d’Unitat Municipal
9-Poble Actiu, Convergència i Unió i Partit Popular.

4.

Aprovació de les noves tarifes del Complex Esportiu Municipal Espai Blau per la
temporada esportiva 2013-2014

Abigail Garrido Tinta,
Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, a petició del regidor Manuel Colorado Gómez, del
programa Esports, Joventut i Lleure, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el
següent dictamen:
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En data 26 d’abril de 2013 SERAF GARRAF SL presenta la instància E201304674, amb la
proposta d’augment de tarifes pels serveis del Complex Esportiu Municipal Espai Blau per la
temporada 2013/2014, amb un increment de l’IPC del 2,4% tal i com estableix l’Institut Nacional
d’Estadística.
En data 23 d’abril de 2013, SERAF GARRAF SL presenta la instància E201304532
sol·licitant la possibilitat d’aplicar descomptes i promocions puntuals amb les tarifes existents,
per tal de continuar captant nous clients, potenciar l’ús dels serveis complementaris, dinamitzar
i promocionar els serveis existents i els nous, i així facilitar l’accés a la ciutadania en general
dels serveis que ofereix el centre, sempre amb autorització prèvia de l’Ajuntament, i aquestes
mesures mai poden suposar un perill per l’equilibri econòmic de la concessió sinó que es
realitzen per captar nous clients, potenciar nous serveis i per un temps limitat. A més, aquests
tipus d’actuacions ja es duen a terme en altres centres gestionats pel Grup Seraf i estan donant
uns bons resultats.
En data 20 de maig de 2013, SERAF GARRAF SL, presenta la instància E201305757 on
presenta la creació de noves tarifes per l’ampliació del servei d’Aquaesport. Aquesta ampliació
consisteix en donar un servei de menjador als infants, de 13:30 a 15 hores i una ampliació de
les activitats per la tarda en horari de 15 a 16:30 hores.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 0112/2013 de data 31 de maig.
Vist l’informe amb observacions d’Intervenció núm. 2013/0443 de data 31 de maig.
Vist l’informe de Serveis Tècnics d’Esports.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
A C O R DS
Primer.- Aprovar la nova tarifa del Complex Esportiu Municipal Espai Blau del Casal
Multiesportiu Espai Blau, segons el detall següent:
CASAL MULTIESPORTIU ESPAI BLAU
Tarifa Setmanal Aquaesport mig dia, 13 a 15 hores. Abonats
Tarifa Setmanal Aquaesport mig dia, 13 a 15 hores. No abonats
Servei d’àpats Aquaesport setmanal
Servei d’àpats Aquaesport puntual. Abonats
Servei d’àpats Aquaesport puntual. No abonats
Tarifa Setmanal Aquaesport tarda, 15 a 16:30 hores. Abonats
Tarifa Setmanal Aquaesport tarda, 15 a 16:30 hores. No abonats

TARIFA
SENSE IVA IVA INCLÒS
9,78 €
11,83 €
10,76 €
13,02 €
30,60 €
37,03 €
8,21 €
9,94 €
8,42 €
10,19 €
19,65 €
23,78 €
21,83 €
26,42 €
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Segon.- Aprovar l’augment del 2,4 % en les tarifes de l’Ordenança núm. 51 (Complex Esportiu
Municipal Espai Blau), que es correspon amb l’increment de l’IPC del període comprès entre
l’1 de juliol de 2013 i el 30 de juny de 2014, d’acord amb les estimacions de l’Institut
d’Estadística Nacional i segons la proposta presentada per SERAF GARRAF SL, que es detalla
a continuació:
MODALITAT D’ACCÉS
TEMPORADA 2012-13
ABONAT
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL
QUOTA
QUOTA
MATRÍCULA
MENSUAL
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
ABONAMENT MENSUAL FAMILIAR
ADULT PARELLA (PER MEMBRE)
FAMILIAR TERCER MEMBRE
FAMILIAR QUART MEMBRE
FAMILIAR CINQUÈ MEMBRE
FAMILIAR MÉS DE CINC MEMBRES

41,08 €
45,61 €
54,76 €
41,08 €
QUOTA
MATRÍCULA

32,85 €
42,91 €
45,61 €
31,85 €
QUOTA
MENSUAL

45,61 €
45,61 €
45,61 €
45,61 €
45,61 €

41,97 €
91,27 €
100,39 €
109,53 €
118,65 €

QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

41,09 €
45,61 €
54,76 €
41,09 €

27,37 €
38,34 €
38,34 €
27,37 €

USUARI DE MIG DIA
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL 1/2 DIA
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
ACCESSOS PUNTUALS (excepte període estiu)
TIQUET D’ENTRADA
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT(26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
TIQUET DE 15 ACCESSOS
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT(26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

3,32 €
5,62 €
6,57 €
3,32 €
39,39 €
67,37 €
78,30 €
39,39 €

MODALITATS PER ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…
GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES
QUOTA
MATRÍCULA
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

39,39 €
67,37 €
78,30 €
39,39 €

QUOTA
MENSUAL
2,63 €
4,49 €
5,20 €
2,63 €
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MODALITAT ABONAMENT COMERÇ I ALTRES COL·LECTIUS
ABONAMENT COMERÇ
QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

JOVE (16 a 25 anys)
45,61 €
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
54,76 €
ABONAMENT COMERÇ, COMERÇOS ADSCRITS A L’ACIR O L’UCER
JOVE (16 a 25 anys)
Gratuïta
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
Gratuïta

29,73 €
29,73 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS

CURS
2011-12
3,44 €
2,81 €
3,80 €
3,44 €

INFANT 1 SESSIÓ (escoles bressol)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles del municipi)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles d’educació especial)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles de fora del municipi)
ACTIVITATS FÍSIQUES AQUÀTIQUES DIRIGIDES
INFANT TRIMESTRAL(de 5 mesos a 15 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
JOVE I ADULTS TRIMESTRAL(de 16 a 64 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
Preu/Curs tres sessions setmanals
TERCERA EDAT TRIMESTRAL(+ de 65 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
Preu/Curs tres sessions setmanals

ACTIVITATS FÍSIQUES ESPECÍFIQUES
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys) PREU TRIMESTRAL
una sessió setmanal
dues sessions setmanals

ABONATS
26,46 €
44,72 €

29,73 €
29,73 €

NO ABONATS
72,57 €
99,93 €

35,59 €
53,85 €
62,98 €

72,57 €
109,08 €
127,33 €

18,25 €
27,37 €
45,62 €

45,18 €
68,01 €
90,82 €

ABONATS
58,42 €
75,90 €

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES EN SEC NO ABONATS
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys) PREU CURS TRIMESTRAL
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals

NO ABONATS
83,46 €
108,43 €

75,08 €
109,07 €

SERVEI DE FISIOTERÀPIA (SERVEI DE SALUT)
Sessió de 30 minuts
Sessió de 50 minuts

ABONATS
28,53 €
36,67 €

NO ABONATS
32,58 €
44,81 €

SERVEI DE BRONZEJAT
1 sessió de bronzejat

ABONATS
6,26 €

NO ABONATS
9,35 €
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LLOGUER MENSUAL DE TAQUILLES
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE I ADULT (16 a 64 anys)
GENT GRAN (+ de 65 anys)

CLASSES PARTICULARS
1 sessió 1 o 2 persones
Infant (5 mesos a 15 anys)
Jove i adult (16 a 64 anys)
Gent gran (+ de 65 anys)
5 sessions 1 o 2 persones
Infant (5 mesos a 15 anys)
Jove i adult (16 a 64 anys)
Gent gran (+ de 65 anys)
1 sessió 3 o 4 persones
Infant (5 mesos a 15 anys)
Jove i adult (16 a 64 anys)
Gent gran (+ de 65 anys)
5 sessions 3 o 4 persones
Infant (5 mesos a 15 anys)
Jove i adult (16 a 64 anys)
Gent gran (+ de 65 anys)

11,39 €
13,69 €
11,39 €

ABONATS

NO ABONATS

29,43 €
25,58 €
20,98 €

32,72 €
28,02 €
23,37 €

126,18 €
105,15 €
94,63 €

140,20 €
116,67 €
105,15 €

33,65 €
29,43€
25,22 €

37,38 €
32,72 €
28,02 €

147,22 €
126,18 €
105,15 €

163,57 €
140,20 €
116,83 €

ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LA SALA BLAVA AMB INFANTS DE 3 A 12 ANYS
ABONATS
NO ABONATS
INFANTS DE 3 A 12 ANYS
1 sessió setmanal
26,46 €
72,57 €
2 sessions setmanals
44,72 €
99,93 €
LLOGUER D’ESPAIS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU
LLOGUER SALA BLAVA I ALTRES
Primera hora
Segona hora i successives
LLOGUER 1 CARRIL DE PISCINA
Preu hora

91,26 €
53,04 €
81,69 €

LLOGUER D'ESPAIS DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
ESPAI BLAU
LLOGUER ANUAL ESPAI PUBLICITARI
447,86 €
INSTAL·LACIÓ DE LES TANQUES
127,48 €
RETOLACIÓ DE TANQUES
Anunciant Tipus 1 (retolació a fàbrica màx. 3 colors)
135,99 €
Anunciant Tipus 2 (retolació de text i impressió digital)
167,94 €
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Anunciant Tipus 3 (retolació in situ màx. 3 colors)
Anunciant Tipus 4 (retolació a fàbrica text i imprès dig.)

173,38 €
205,27 €

ENTRADES PUNTUALS TEMPORADA D'ESTIU 2012
TARIFES VÀLIDES DE JUNY A SETEMBRE (OBERTURA PISCINES EXTERIORS)
ACCESSOS PUNTUALS
TIQUET D'ENTRADA (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY A L’11 DE SETEMBRE)
Infant (a partir de 2 anys)
3,86 €
Jove (16 a 25 anys)
6,37 €
Adult (26 a 64 anys)
7,45 €
Tercera edat (a partir de 65 anys)
3,86 €
TIQUET DE 15 ACCESSOS (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY AL 31 D'AGOST)
Infant (a partir de 2 anys)
45,60 €
Jove (16 a 25 anys)
76,46 €
Adult (26 a 64 anys)
90,29 €
Tercera edat (a partir de 65 anys)
45,60 €
MODALITATS D’ACCÉS PER A L’ESTIU DEL 15 DE JUNY A L'11 D'AGOST
ABONAMENT A TOTS ELS SERVEIS DE TOT EL DIA (QUOTA ÚNICA)
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 1
Preu hora
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 2
Preu hora
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 3
Preu hora

ABONATS
42,90 €

101,00 €
156,33 €
160,70 €
101,00 €

NO ABONATS
50,47 €

44,80 €

52,70 €

30,80 €

35,39 €

TARIFA ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS
QUOTA

Abonament trimestral acompanyant 1 dia a la setmana
Abonament acompanyant 2 dies a la setmana
Tarja de proximitat
PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA ESPORT I SALUT (PAFES)
Preu activitat PAFES
83,45 €

37,96 €
56,94 €
4,07 €

/trimestre

CASAL MULTIESPORTIU ESPAI BLAU
Tarifa setmanal Estades Multi-esportives E B, no abonats
Tarifa setmanal Estades Multi-esportives E B, abonats
Servei d'acollida 1 hora setmanal
Servei d'acollida 1 hora puntual

QUOTA
64,94 €
72,14 €
18,78 €
5,87 €
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TARIFA MANTENIMENT MENSUAL
QUOTA

INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

8,28 €
11,47 €
11,47 €
8,28 €

TARIFA ABONAMENT D’UN SOL ÚS (persones ja abonades)
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
TARIFA ABONAMENT QUOTA MINI (nous abonaments) MATRICULA

13,13 €
17,16 €
18,25 €
13,13 €
QUOTA MENSUAL

INFANT (a partir de 2 anys)
15,36 €
13,13 €
JOVE (16 a 25 anys)
15,36 €
17,16 €
ADULT (26 a 64 anys)
15,36 €
18,25 €
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
15,36 €
13,13 €
Tercer.- Aprovar la possibilitat d’aplicar descomptes puntuals i fer promocions puntuals
a les tarifes existents, sempre i quan presentin la proposta a l’Ajuntament i els hi sigui
acceptada i sempre que mai suposi un perill per l’equilibri econòmic de la concessió, atès la
petició de l’empresa SERAF GARRAF SL, E201304532.
Quart.- Fer publicitat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’anterior acord durant el
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí de la Província (BOP)
Cinquè.- L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el dia següent a l’aprovació
definitiva d’aquest acord i publicació.
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats.
Pren la paraula el Sr. Manuel Colorado Gómez, regidor d’Esports dient, que com s’ha
explicat és una tarifa que incrementa l’IPC en el 2,4% i a més es crea una nova tarifa pel Casal
Esplai Blau multiesportiu que donarà servei de menjador als infants i a més a més hi haurà una
ampliació en l’horari de tarda.
Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín regidor de Convergència i Unió
preguntant si s’ha pogut fer una valoració de quan usuaris havien minvat en els dos últims
anys, i de que significava el fer una apujada de l’IPC sobre una instal·lació que en teoria és
municipal.
Volen saber quina previsió hi hauria d’ingressos o davallada d’ingressos sobre l’empresa
que ho gestiona, que no sap si està satisfeta dels resultats obtinguts.
Potser s’haurà de canviar d’empresa.
Respon l’Alcalde que la proposta de l’IPC i del servei està demanada per la pròpia
empresa.
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Respon el Sr. Manuel Colorado dient que la proposta ha estat demanada per l’empresa,
tant l’increment de l’IPC com l’ampliació de l’horari i la nova tarifa per donar suport de
menjador.
El Sr. Bernadàs planteja si tenen clar que hi ha hagut una davallada d’usuaris en
aquests dos últims anys.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que el
posicionament en aquest punt és el mateix que en l’anterior.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i Partit Popular, i deu abstencions
de Convergència i Unió, i Unitat Municipal 9-Poble Actiu.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

5.

Aprovació conveni SITMUN

Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
Al maig de 2011 es va signar un conveni de col·laboració per a l’assistència i cooperació
en la implantació del SITMUN, entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que era
vigent per l’any 2011.
Al novembre de 2012, la Diputació de Barcelona, ens va notificar la redacció d’un nou
conveni per unificar l’articulat de la implantació del programa SITMUN, però abans de poder
procedir a la tramitació de la proposta del conveni, la mateixa Diputació va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i en conseqüència, se’ns va comunicar que calia
subscriure un nou conveni de col·laboració per tal de garantir la continuïtat de la prestació del
servei.
És en data 5 d’abril de 2013 que hem rebut des de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG
Local de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el nou conveni, per la
seva formalització i retornament, i poder donar continuïtat pel present Pla de Mandat al conveni
SITMUN, signat en el seu moment entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament.
Aquest nou conveni a formalitzar, unifica l’articulat de la implantació SITMUN i la
utilització de les eines desenvolupades per a la gestió de la informació geogràfica a través de
mòduls i altres aplicatius específics, i així es posa de manifest en l’informe conjunt emès al
respecte en data 23 de maig de 2013 per l’Arquitecta i Tècnica d’Administració General
d’aquest Ajuntament, Sres. Marta Vidal i Eva Garrido, respectivament, el qual es troba
incorporat en l’expedient de referència.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 0118/2013 de data 7 de juny.
Vist l’informe favorable d’Intervenció núm. 2013/0489 de data 7 de juny.
Per aquesta raó, i de conformitat amb els antecedents, es proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR el conveni SITMUN amb codi XGL 12/Y/88690, per a l’assistència a la
gestió de la informació geogràfica local.
2n.- FACULTAR al Sr. Alcalde - President de la Corporació per a la signatura i
formalització de tots els documents necessaris.
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3r.- NOTIFICAR aquests acords als interessats, en aquest cas, la DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, ADJUNTANT, un cop formalitzats, els dos exemplars lliurats a l’Oficina Tècnica
de Cartografia i SIG Local, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, per tal que es prossegueixi amb la formalització per la seva part.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que aquest és un conveni per tirar endavant i continuar
utilitzant una eina informàtica que posa la Diputació a l’abast dels Ajuntaments. En aquest cas
es proposa incorporar un dels nous conceptes i serveis que la eina permet i a més es proposa
que sigui per quatre anys prorrogables.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

6.

Declarar obra d’interès municipal i exempció de pagament ICIO i taxa de la llicència
90/2013 Depuradora Can Pere de la Plana

Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
En data 18 d’abril de 2013 la Junta de Compensació de Can Pere de la Plana sol·licita
llicència per construir la Depuradora d’aigües residuals de la urbanització de conformitat amb el
que es va acordar en el Conveni de col·laboració entre els veïns, la Mancomunitat i
l‘Ajuntament de Sant Pere de Ribes aprovat el 27 de novembre de 2012 pel Ple de la
Corporació per a la execució i gestió de la estació depuradora d’aigües residuals i les obres de
sanejament en alta del sector, previstes al Pla de Sanejament d’Aigües Residuals (PSARU)
com a actuació programada en l’actualització recollida a l’acord de Govern de 23 de novembre
de 2010 amb identificació 11109 així com perquè s’acordin les bonificacions i exempcions
legalment previstes.
El referit conveni de col·laboració,
seva clàusula segona que les Juntes
corresponent llicència d’obres abonant
l’Ajuntament es compromet a aplicar les
característiques de l’actuació.

signat el 21 de desembre de 2012, estableix en la
de compensació sol·licitaran a l’Ajuntament la
les taxes i impostos que corresponguin i que
bonificació i /o exempcions d’aplicació atenent les

L’art. 5è. (Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva) de la ordenança fiscal núm. 4 disposa
que està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que,
estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i
que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres
d'inversió nova com de conservació
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.
Tenint en compte que la estació depuradora és una obra d’interès municipal destinada al
sanejament de les aigües residuals d’una part del municipi que s’executa segons el referit
conveni de forma avançada pels veïns de Can Pere de la Plana en terrenys de titularitat
municipal que, un cop executada, serà recepcionada per l’Ajuntament, finançada per l’ACA com
a actuació prevista al Pla de Sanejament d’Aigües Residuals (PSARU) programada en
l’actualització recollida a l’acord de Govern de 23 de novembre de 2010 i explotada per la
Mancomunitat Penedès Garraf.

74

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Vist l’informe de la tècnica superior en dret de l’Àrea de desenvolupament Territorial de 7
de maig de 2013.
Atès que en data 21 de maig de 2013 la Junta de Govern Local va acordar condicionar la
efectivitat de la llicència d’obres concedida en la mateixa data a la estimació es la sessió
plenària que es celebri en el mes de juny vinent de la exempció tributària sol·licitada pels
promotors i en el cas de que aquesta sigui denegada, a l'efectiu abonament per part de la Junta
de Compensació de Can Pere de La Plana (Polígons 1A i 1B) dels imports corresponents en el
termini previst legalment a comptar de la notificació de la liquidació, que serà posada a
cobrament un cop denegada la exempció o el dia següent a la sessió plenària del mes de juny
en el cas de que no s’hagi adoptat l’acord corresponent.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 0114/2013 de data 31 de maig.
Vist l’informe favorable d’Intervenció núm. 2013/0470 de data 31 de maig.
D’acord amb l’anterior i de conformitat amb les competències que li son conferides
legalment es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DECLARAR com a obra d’interès municipal l’obra de construcció de la
depuradora d’aigües residuals i les obres de sanejament en alta del sector de Can Pere de la
Plana, previstes al Pla de Sanejament d’Aigües Residuals (PSARU) com a actuació
programada en l’actualització recollida a l’acord de Govern de 23 de novembre de 2010.
Segon.- ACORDAR l’exempció del pagament de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres (OF núm. 4) i de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (OF núm. 16) que
d’acord amb la liquidació núm. 201318892 ascendeixen a 16.283,06 € i 1.209,02 €
respectivament.
Tercer.- DONAR per acomplerta la condició suspensiva acordada per la Junta de Govern
Local de 21 de maig de 2013.
Quart.- ANUL•LAR la liquidació núm. 201318892 de 15 de maig de 2013 d’import 19.120,
39 € i APROVAR una nova liquidació d’import 1.628,31 € en concepte de fiança.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord als representants de la Junta de Compensació de
Can Pere de la Plana (Polígon 1A i 1B).
Pren la paraula l’Alcalde dient, que aquesta és una obra que realitza la Junta de
Compensació de Can Pere de la Plana en base a un conveni que es va acordar amb
l’Ajuntament, els veïns, i la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès Garraf en la qual
desenvolupaven l’obra i construcció d’una depuradora.
Més enllà que l’obra l’estigui realitzant un particular és una infraestructura que es podria
considerar que és d’obligat compliment per part de les administracions públiques i es proposa
que el Ple la declari obra d’interès municipal i consegüentment l’exempció del pagament de
l’ICIO i de la taxa de llicencia d’obres.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 preguntant si
el tema de l’ACA queda desestimat que assumeixi això algun dia.
Quan es va aprovar aquest tema en el Ple del 27 de novembre es deia i tenien clar que
no hi havia cap perjudici. Exposa que l’exempció de la llicència són 19.000€, en el supòsit que
l’ACA ho pagui, es podrà tenir en compte això o no.
Respon l’Alcalde que l’ACA tampoc pagaria aquest impost. Si l’obra hagués estat
realitzada per una administració no pertocaria.
El Sr. Garriga planteja que aleshores no hi ha retorn d’això.
El Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió diu que per això es fa l’exempció
perquè al final qui ho pagarà és l’ACA. Al final els veïns fan el finançament a l’ACA.
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Respon l’Alcalde dient, que la Junta de Compensació demana l’exempció precisament
perquè si aquesta obra la fes una administració pública estaria exempta del pagament i de fet
l’ACA tampoc la reconeixerà en el seu moment dins de les seves despeses.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que felicita pel que ha costat la tramitació ja que no ha estat fàcil tot el procés. Ara
ja comença el treball i espera que l’ACA al final retorni els diners i pagui.
Respon el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió al que ha dit la Sra.
Scuderi, de felicitar pel punt concret, no sap si el procés d’urbanització de Can Pere de la Plana
és una cosa com per felicitar-se.
A més els portarà cap al procés de recepció que al final és el que desitjaven els veïns i
ho considera bo pel municipi.
L’Alcalde planteja que val la pena l’esforç que fa la Junta de Compensació juntament
amb l’Ajuntament. Les dificultats que tothom ha tingut pels fets sobrevinguts de la situació de
l’Agencia i el fet de que aquesta no vulgui assumir el que tenia contemplat, així com per les
complicitats que han estat capaços de crear amb la Mancomunitat, la Junta de Compensació,
l’Ajuntament i l’ACA que deix la porta oberta a que pugui rescabalar d’aquest import.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
ALTRES ASSUMPTES

7.

Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit

De forma habitual urbanisme i les polítiques d’habitatge han estat una matèria
especialment d’àmbit local, segurament per la proximitat necessària a l’hora de planificar, el
òrgans o organismes que gestionen, i els afectats/beneficiats per les mesures. Evidentment, hi
ha diferències entre els que són les polítiques públiques d’habitatge, del que és urbanisme o
planificació del territori, però també van íntimament lligades en els models de pobles, viles i
ciutats.
És il·lustratiu comprovar com és el nivell local el que s’encarrega de la competència en
matèria d’habitatge i urbanisme en la gran majoria de països europeus. De fet, pel que fa a la
normativa en matèria d’habitatge ens trobem amb una legislació estatal molt genèrica i ens
hem de centrar en la legislació específica del sector, que en aquest cas és en gran part
catalana, atenent que la matèria és de competència autonòmica. En concret a l’article 25.2 de
la LRBRL, es diu explícitament que els municipis tenen competències en “...promoció i gestió
de vivendes.”. En el mateix EAC del 2006, en el seu article 84.2, diu també expressament que
els ens locals catalans tenen competències en habitatge.
Es pot dir que en matèria d’habitatge hi ha dos grans grups de competències on existeix
concurrència entre Generalitat i ajuntaments, que són en primer lloc el foment públic de
l’habitatge i en segon lloc el control de les condicions l’habitabilitat. Del primer grup els
objectius són els de facilitar l’accés a l’habitatge, millorar-ne la qualitat del mateix, adequar el
seu cost a la realitat de renda. Per assolir-los, la fórmula recurrent de la Generalitat ha estat la
de cooperació amb els ajuntaments, malgrat ser una competència exclusiva de la Generalitat.
Per poder tenir aquest rol actiu en les polítiques públiques d’habitatge, els ens locals han creat
o utilitzat en moltes ocasions personalitats instrumentals locals.
En concret, per promoure els habitatges de lloguer protegits hi ha mesures de foment
des del 1992 i els successius plans de l’habitatge els han anat mantenint amb una estructura
molt semblant. Els ajuts, tant per les institucions públiques com operadors privats, han consistit
76

Ple ordinari
18 de juny de 2013

sobretot en dos tipus de línia: Subvenció directa. (Un cop acaba la promoció); i subsidiació del
préstec. (amb terminis d’amortització diferents segons cada pla satisfets directament a les
entitats financeres).
El Govern espanyol, amb l’aprovació a través del Senat i Congrés, ha promogut una
esmena al Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer de
vivendes. Aquesta esmena preveia suprimir les subvencions i subsidiacions a institucions i
promotors d’habitatges de lloguer protegits pendent de pagament, així com l’ajuda o subvenció
directa un cop tinguda la qualificació definitiva de la promoció. L’impacte d’aquesta mesura s’ha
quantificat en 104 M€ pel que fa a subvenció directa a la promoció, del quals un 45%
promocions públiques; i de les subsidiacions de la quota uns 480 M€ a Catalunya, també una
part important en promocions municipals. En aquests moments, tenim coneixement que el
Govern de l’Estat ha retirat l’esmena pel que fa a la supressió de les subsidiacions d’interessos,
però manté la supressió de les subvencions. Es tracta, en tot cas, de promocions ja finançades
i en la majoria d’ocasions, ja acabades, per la qual cosa, la retirada d’aquests ajuts posaria
amb greu compromís la liquiditat de les empreses públiques, privades o socials que van confiar
amb aquests ajuts per la seva execució, i a la vegada, també la seguretat jurídica, ja que es
tractaria d’una norma amb efectes retroactius absolutament injustificada.
Per tots aquests motius, acordem:
Primer: El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer, ha estat
indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat d’accés a un nou
habitatge a preu assequible, permetre a la ciutadania més mobilitat geogràfica, ja sigui per
motius laborals o d’altres, instrument per la regeneració de barris o centres històrics, o fins i tot,
convertir-se en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis socials.
Segon: Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva integritat els
ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades amb càrrec als Plans
d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de mantenir tant la finalitat social de les
actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels compromisos ja assumits.
Tercer: Traslladar la petició al Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a les entitats municipalistes.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que
presenten la moció concretament per unes decisions que està prenen el Govern Central sobre
les subvencions i ajudes a habitatges protegits de lloguer. El que s’està plantejant és amb
caràcter retroactiu sobre projectes que ja s’han fet i que d’alguna manera s’havia compromès
la subvenció.
Com a municipi no els afecta concretament, tot i que s’han rebut subvencions com
aquesta, no pas l’Ajuntament, però sí Garraf Promocions, i entenen que per la importància del
tema, i per solidaritat amb diversos municipis de Catalunya, que si veuran condicionats
projectes que ja estan fets i que ara la subvenció que se’ls havia compromès està
condicionada.
Per la importància del tema i perquè són vivenda de protecció oficial de lloguer han
considerat el presentar aquesta moció que ha estat redactada per l’Associació Catalana de
Municipis.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que hi ha dos elements que no surten reflectits en la moció pel que fa la
garantia de l’accés a l’habitatge. Sobretot referent al punt 1, pregunta si es podia afegir algun
mecanisme corrector com que a més de dir “permetre més mobilitat geogràfica” hagi de dir
també “garanties de integració i reintegració o inclòs en la seva pròpia societat”.
De moment saben que en polítiques d’habitatge es parla d’un registre únic de sol·licitants
i únic d’habitatge social, cosa que pot fer que una família acabi en un altre municipi, i això
significa trasllat d’infants, doncs en el seu municipi no es garanteix aquesta integració. Pensa
que és important el poder afegir-ho.
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Ja sap que el sentit de la moció és reclamar el pagament, però voldria incloure que
tampoc es deixi de pagar les ajudes de lloguer i que quedi tot en el mateix sac, doncs les
polítiques d’habitatge al final han de ser el mateix.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que en la línia de la Sra. Scuderi respecte al poder afegir algun tema més a la moció en
quant a les polítiques d’habitatge.
Li sembla bé la moció i unir-se en aquesta moció perquè entenen que és de seny
reclamar allò que és de necessitat. Si és un tema retroactiu pot perjudicar a promocions que
s’hagin fet en aquest municipi i que des d’aquest Govern han promogut.
Voldrien afegir un punt, en el qual es digués “reclamar al Govern de la Generalitat la
modificació de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya i que contempli mesures excepcionals
com l’expropiació temporal de l’ús dels habitatges en procediment de desnonament hipotecari a
Catalunya en el cas que les entitats financeres que tenen els habitatges hagin rebut ajuts
públics”.
Hi ha habitatges buits i habitatges de persones desnonades i habitatges en propietat de
les entitats bancàries que han rebut ajuts públics que en canvi continuen buits sense famílies i
famílies que estan sense llar.
Volen poder afegir aquest punt en la moció.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt dient, que la moció és molt concreta i no voldria
ampliar-la massa.
Aquesta moció tal com s’ha comentat si no es centra en el problema es pot arribar inclòs
a alguna contradicció com és el fet que en un moment que no fa falta habitatge, es parli de
promocions, però el problema sobretot és el tema del caràcter retroactiu.
Considera que si es vol afegir alguna cosa pot constar en acta, però la moció com ve
d’ACM i al principi es presentarà en altres municipis, és partidari de deixar-la tal com està.
En l’argumentari consta la voluntat d’intentar solucionar i treballar en el problema amb
finalitats conjuntes.
Creu que com la moció ha d’anar a l’Estat Espanyol i al Govern de la Generalitat es
podria deixar com està per centrar el problema. Si volen els presents es pot fer una altra moció
encarada en aquest sentit, però afegir creu que no perquè és prou amplia.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA demanant que en tot cas es podria canviar el títol de la moció perquè el títol és la
defensa de les polítiques locals d’habitatge de lloguer protegit i aquí s’està parlant de protecció
de les subvencions rebudes en la promoció de l’habitatge.
Considera que si es canvia el títol ja no cal fer les apreciacions que la resta de grups han
fet.
El Sr. Giralt, portaveu de Convergència i Unió pren la paraula dient, que està d’acord
que es canviï el títol i es centri més amb el que s’està comentant . Es pot dir “moció en defensa
o en contra de la nova llei. Bé en aquests moments no sap, ara no la podria fer.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que podria ser, pel manteniment dels ajuts.
Segueix el Sr. Giralt afegint, de les subvencions, i el manteniment dels compromisos en
les polítiques de lloguer d’habitatge.
La Sr. Bàrbara Scuderi fa esment del caràcter retroactiu.
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Segueix el Sr. Giralt dient, que si sobretot ha de contemplar-se el caràcter retroactiu. Si
volen els presents ho deixen en aquest sentit.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista dient que
des del Partit Socialista donaran igualment suport a la moció perquè consideren important una
moció amb aquesta demanda. Els hagués agradat parlar d’aquest punt i els emplacen a
redactar una altra moció i poder-ho presentar.
Finalment el títol de la moció resta de la següent manera “Moció pel manteniment dels
ajuts, subvencions i compromisos adquirits en polítiques de lloguer d’habitatges.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de divuit vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Convergència i Unió, i Unitat
Municipal 9-Poble Actiu, i dos vots en contra per part del Partit Popular.

8.

Moció en contra de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la declaració
de sobirania

Una àmplia majoria del Parlament de Catalunya va aprovar en data 23 de gener una
Declaració Institucional de sobirania i pel dret a decidir del Poble de Catalunya. Aquesta
declaració ha estat objecte d’impugnació per part del Govern espanyol davant del Tribunal
Constitucional.
La decisió del Tribunal Constitucional d’admetre a tràmit la impugnació per part del
Govern espanyol i decretar-ne la suspensió temporal és una actuació sense precedents. Mai
fins avui s’havia impugnat una declaració política aprovada per un parlament escollit
democràticament.
Atès que el resultat electoral del passat 25 de novembre va donar com a resultat una
àmplia majoria al Parlament de Catalunya d’aquelles forces polítiques que defensen la
sobirania del poble de Catalunya i el dret a decidir.
Atès que la decisió del Tribunal Constitucional atempta directament contra la lliure
expressió dels diputats i diputades escollits democràticament i també suposa un acte de
deslleialtat cap a tots els catalans i catalanes que van anar a votar les passades eleccions en
favor del dret a decidir.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que ja va passar un estudi exhaustiu per
part del Tribunal Constitucional, estableix que el poder de la Generalitat de Catalunya emana
del poble de Catalunya.
Atès que la realitat nacional de Catalunya no comença amb la Constitució de l’any 1978,
sinó que és molt anterior en el temps a la pròpia Constitució. Una Constitució en la que es
recolza el Govern de l’Estat espanyol a l’afirmar que els anhels de sobirania catalans no hi
tenen cabuda.
Atès que el dret a l’autodeterminació, recollit a l’article 55 de la Carta de les Nacions
Unides, és un dret fonamental de qualsevol nació i, per tant, també de Catalunya i que inclou la
potestat de triar democràticament la seva forma d’organització política.
Atès que els catalans i les catalanes han refermat clarament, amb la composició del
Parlament, la seva voluntat de decidir sobre allò que els afecta, i que també ho van demostrar
en la seva massiva participació en la manifestació del dia 11 de setembre de 2012.
Atès que la declaració de sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya es
fonamenta en els principis de sobirania, legitimitat democràtica, transparència, diàleg, cohesió
social, europeisme, legalitat i participació.
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Atès que la voluntat democràtica d’un poble expressada lliurement no es pot aturar
mitjançant resolucions i lleis polititzades.
Atès que el Parlament de Catalunya ha manifestat que la declaració segueix vigent ja
que creu que la resolució del Tribunal Constitucional es regeix per una decisió política.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja va donar suport a la Declaració de
sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel Parlament en la seva sessió
plenària del mes de febrer de 2013.
És per aquests motius que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes rebutja totalment la resolució elaborada pel
Tribunal Constitucional mitjançant la qual suspèn temporalment la Declaració de sobirania i pel
dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes demana al Tribunal Constitucional que,
com a òrgan independent que és, exerceixi el paper imparcial que té atribuït, que actuï amb
prudència i que escolti i respecti la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya i, per tant,
rebutgi el recurs presentat ja que no és possible emparar-lo en cap dels motius que la seva
pròpia Llei reconeix com a matèries de les quals pot conèixer dit Tribunal.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Mesa del Parlament de Catalunya i als Grups parlamentaris que en formen part, al Tribunal
Constitucional i al President del Govern de l’Estat.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que
aquesta és una moció que s’ha presentat en diversos municipis i donat que hi ha un Parlament,
escollit democràticament pels ciutadans, que fa unes declaracions i els tribunals ho tiren enrere
en contra de la voluntat popular. Ara consideren que es justifica el fet de presentar aquesta
moció. Moció que s’explica clarament i condemna aquesta situació tan estranya.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que por lo
visto vienen ustedes con una nueva moción en la que se ataca una decisión del Tribunal
Constitucional y acusan a dicho Tribunal de desleal para con todos los catalanes y catalanas,
que votaron a favor del derecho a decidir en las últimas elecciones.
Creen que en realidad lo que pasa y el motivo de esta moción es que como quiera que
el Tribunal Constitucional ha suspendido una declaración de soberanía, que ya sabían quienes
la plantearon que era alegal e ilegal, ahora toca quitarse las culpas de encima y echárselas al
Tribunal Constitucional, diciendo que está politizado y que no quiere a los catalanes, que
impide que el pueblo de Cataluña escoja democráticamente algo que entienden que no tiene
sentido.
Dicen que es una actuación sin precedentes, y eso es verdad, porque nunca antes
ningún Parlamento Autonómico español había expresado la intención de ejercer un derecho de
autodeterminación, que es del todo ilegal porque contraviene el orden legal nacional e
internacional, y encima engaña a los ciudadanos con promesas que no se van a poder cumplir
de ninguna manera porque lo que quieren no es posible de la manera que lo plantean. No es
legal.
Se preguntan, si realmente ustedes creían que el Tribunal Constitucional no iba a hacer
nada ante una declaración de soberanía prohibida por el derecho internacional. Ustedes sabían
perfectamente lo que iba a suceder. Dicen en su moción, que el tribunal Constitucional atenta
contra la libre expresión de los Diputados y Diputadas que han llevado a cabo la declaración de
soberanía, cuando los que están atentando contra la legalidad son todos aquellos Diputados y
Diputadas que han votado a favor de una declaración de soberanía totalmente al margen de la
legalidad.
Decir que la realidad histórica de Cataluña es anterior a la Constitución del 78 y que por
ello tienen ustedes más que base para pedir la autodeterminación vulnerando la Constitución y
las leyes internacionales es inaudito. Recuerda a los presentes, que la Constitución Española
80

Ple ordinari
18 de juny de 2013

del 78 la votaron todos los españoles, entre los que se incluyen los ciudadanos y ciudadanas
catalanes y fue aprobada por mayoría. Así que desde su grupo piden que se empiece por
respetar a la mayoría que voto la norma suprema por la que se rigen los españoles, y se tenga
el mismo respeto que se exige por parte de ustedes para la democracia. Si se quieren cambios
o reformas que se solicite, pero conforme a la legalidad establecida vigente con sus
correspondientes procedimientos. Ninguno de los principios que se enumeran en su moción se
están cumpliendo en esta declaración ilegal de soberanía. Ni uno solo. Para que lo fuera
tendrían que respetar la Constitución, las leyes, los convenios internacionales y todas aquellas
declaraciones vinculantes y no lo están haciendo.
Están vulnerando la legislación que ha enumerado y ahora vienen y responsabilizan al
Tribunal Constitucional por haber hecho lo que tienen que hacer, que no es más que hacer
cumplir la Constitución.
En su día cuando se presentó otra moción en el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, su
grupo se refirió la sentencia del TC 103/2008 de 11 se septiembre, es la jurisprudencia que
dice que el derecho a decidir, la autodeterminación, es inconstitucional e ilegal, de la manera
que la están planteando. El derecho internacional es unánime y considera que el derecho a la
autodeterminación solo se aplica a los territorios ocupados militarmente, colonias o territorios
en la que no esté garantizado el cumplimiento de los derechos fundamentales para las
personas.
Les recuerda la resolución 1514 de l’Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de
diciembre de 1960, ratificada y ampliada por la número 2625, de 24 de octubre de 1970, y
pregunta, ¿sabían ustedes que dicha resolución afirma que cualquier intento encaminado a
quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es
totalmente incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas?
Por tanto creen que Cataluña no encaja en ninguno de los supuestos previstos para la
secesión unilateral que prevé el derecho internacional, así que desde aquí les piden que
respeten la fuente de la legitimidad democrática, que es la fuente de los cargos como regidores
y de la norma en la que reside la soberanía del país. Votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
lamenta que la regidora del PP parli de vosaltres i nosaltres, la qual cosa considera que ja és
indicativa. El Sr. Garriga pregunta, que quan la regidora diu ustedes pregunta si es refereix al
poble català, o a Convergència i Unió, o al Sr. Giralt.
Respon la Sra. Belen García, del Partit Popular, que a quien se ha planteado en la
moción.
Segueix el Sr. Joan Garriga regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que en aquest moment hi
ha una organització política i un partit que intenta dividir o incidir en la cohesió social del poble
negativament. Aquesta és una qualitat que aniran recordant perquè pensa que el vostre partit,
dirigint-se a la Sra. Belen, està fent mèrits en aquest sentit.
Estan completament d’acord amb la Sra. Belen, que la Constitució espanyola els declara
il·legals a la majoria del poble català, per tant ells marxaran.
Quan es diu “feu una il·legalitat” i fixant-se en paràmetres parlamentaris resulta que el
80% del Parlament de Catalunya està en il·legalitat.
S’ha de tenir en compte que la Constitució es va votar per majoria, però no tothom la va
votar.
Ell n’està legitimat perquè aquesta Constitució en el seu moment no la va votar, ni
tampoc va votar l’Estatut, o va votar en contra precisament pels arguments que vostè
anomena, perquè no contempla en absolut cap fet de suport a la sobirania del poble català.
Com diu vostè la Constitució espanyola deslegitima a la majoria del poble català i la voluntat
sobirana del poble català. Per tant, ja fa temps que diuen que aquest marc no els serveix, és
un paper mullat i és veritat que no reconeix la sobirania. No reconeix el dret d’autodeterminació
81

Ple ordinari
18 de juny de 2013

recollit a les cartes de les Nacions Unides. No reconeix res del que no volen vostès perquè
entre d’altres coses és que vostès han convertit el Tribunal Constitucional en un tribunal polític
que decideix en funció de la voluntat política de qui governa o de qui té el poder en aquests
moments, i en funció d’això decideix qui és legal i qui no ho és en aquest país.
Fa molt temps que es senten al·legals i per tant aspiren a tenir una legalitat nacional o
sobirana que els permeti avançar sense aquesta rèmora que constitueix l’actual marc espanyol.
Ja no pensa discutir quan un vol una cosa i l’altre en vol un altre o es posen d’acord en
com es reparteix o no val la pena seguir parlant d’això.
No considera adient parlar d’il·legalitat quan es fa una declaració política, a més és el
primer cop que es fa això davant una declaració. El Parlament Basc també va fer una
declaració i no es va fer l’actuació del Tribunal Constitucional que no la va admetre a tràmit,
però aquest cop si s’ha fet perquè evidentment els moments són diferents i les possibilitats
d’independència del poble català també són diferents i això fa mal i por.
Al seu grup no els fa cap por i creuen que democràticament es pot avançar. Espera que
la voluntat popular no la pari cap Constitució Espanyola, i que de ser així només la pari si
existeix una voluntat majoritària d’anar conjuntament amb Espanya. Tothom sap que la
Constitució neix del que neix i no es pot obviar, i neix mediatitzada en un marc en el que es
doten alguna gent.
Creu que en el moment actual, i amb les voluntats expressades a través de les
declaracions fetes, tant per les institucions democràtiques com des d’organitzacions, pensar
que tot això és una il·legalitat és posar pals a les rodes del procés d’alliberament.
Està perfectament d’acord amb que aquesta Constitució no permet tot això i per tant
quan una cosa no serveix s’ha de llençar i posar-ne un altre, democràticament.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que el seu grup donarà suport a la moció.
Aclareix que quan es parla de supòsits legals n’hi ha de reconeguts per la Constitució i
per diferents Estatuts, tal com a reconegut la pròpia Constitució fets nacionals diferents en les
diferents autonomies i processos constituents.
No vol entrar en un debat constitucional ara i aquí.
L’altre és l’anacronisme del paper que està jugant el Tribunal Constitucional de fixar-se
en alguns punts i en d’altres no. En aquest aspecte l’anacronisme es pot considerar que
existeix no acceptant, des del punt civil, social i polític a Catalunya i fora de Catalunya, que hi
ha un procés constituent que ho està replantejant tot i que qualsevol opinió i dictamen que
pugui emetre el Tribunal Constitucional, la valoració que es pot fer és anacrònica de base.
Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín regidor de Convergència i Unió dient,
que complementant les respostes dels companys, vol recordar quan es va arribar a les
votacions d’aquella Constitució, qui demanava activament el vot a favor de l’abstenció, ara
surten com “abanderados de la Constitución i defensores del derecho”, i no ho considera
adequat.
Respon la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dirigint-se al Sr. Garriga
explica que el Parlamento no es ilegal, lo que es ilegal es el procedimiento. Ella dice que no
está ajustado a derecho y también lo dice la Organización de Naciones Unidas.
Pertenecen a la ONU y esta dicta declaraciones y resoluciones vinculantes y los Estados
que pertenecen a la ONU han de acatar las resoluciones que se dictan, i la ONU dice que no
es legal.
Respondiendo a la Sra. Scuderi, le dice que evidentemente es un pueblo que tiene unas
características, pero esto ya está contemplado en derecho internacional. España está sujeta al
régimen jurídico internacional y este dice, que a los estados en que existan minorías étnicas,
religiosas, lingüísticas no se les puede negar, a las personas que pertenezcan a estas
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minorías, el derecho que les corresponde con los demás miembros de su grupo a tener su
propia vida cultural, y practicar su propia religión y emplear su propio idioma, con lo cual ya
está protegido, pero también dice el derecho internacional, que todo aquel territorio que quiera
llevar a cabo la secesión ha de hacerlo por unos medios y no se puede hacer por un medio que
no esté previsto en la ley, ni en la legislación, ni en los convenios internacionales. Esto es lo
que dicen desde su grupo.
Que se hagan las cosas como se tienen que hacer y como existe un Tribunal
Constitucional y hay que respetarlo en tanto en cuanto no se modifique la Constitución. En
cuanto a legitimidad, antigüedad, o lo que cada grupo considere, si se quiere llegar a un
cambio o a una secesión que se haga como debe hacerse.
Llevan oyendo desde hace mucho tiempo los ejemplos de Kosovo, de Escocia y de
Québec y el único que se parece y que se podría intentar adaptar a este procedimiento es el de
Québec y aclara que este pasará primero por una reforma constitucional, no por una
declaración de autodeterminación.
Son los tres ejemplos que siempre se ponen y si se quieren hacer los procedimientos
que se hagan conforme a derecho, pero que no se hagan de una manera alegal. Es lo único
que dice.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que anteriorment quan es va passar la moció ja van fixar la seva postura. El seu grup no
donarà suport en aquesta moció i van ser molts clars i explícits en el per què. És un tema de
fons i en el qual creuen i així ho van portar al Parlament de Catalunya amb la proposta que el
Partit dels Socialistes va plantejar. Van dir clarament que estaven a favor del dret a decidir,
però aquest consideren que no a de ser un binomi amb el soberanisme. S’ha de desvincular el
que és el dret a decidir perquè les persones puguin exercir-lo amb tota llibertat.
No poden fer una declaració de sobiranisme i lligar aquesta declaració de sobiranisme al
dret a decidir. Sembla, que per estar a favor del dret a decidir s’ha d’estar d’acord i ha favor del
sobiranisme o de la independència i aquesta li sembla una conclusió d’un anacronisme
tendenciós. Li sembla que no estan parlant d’un binomi que sigui combinable.
És per aquesta raó que el seu grup està d’acord amb la llibertat dels pobles per exercir el
seu dret a decidir, amb la llibertat de les persones a poder-se expressar, però considera que
aquest binomi tal com es planteja en la declaració que es va fer de sobirania, creuen que
vulnera justament el principi de llibertat dels ciutadans i ciutadanes amb apriorismes que
entenen que no tenen que estar vinculats al dret a decidir.
Per tant dret a decidir si, però pel que fa sobiranismes que cadascú decideixi el que
vulgui, però no pas amb una declaració institucional. En aquest cas concret no defensaran
aquesta moció ni estaran d’acord pel fons, ja ho van explicar en el seu moment.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que la Sra.
Belen García ha dit moltes coses i no voldria entrar en un debat concret de qüestions que s’han
esmentat.
En tot cas el seu grup entén que el procés que s’està portant a Catalunya des de
diversos partits polítics i des de la voluntat popular no majoritària, però si molt participada,
s’està fent amb una qualitat democràtica increïble. Entenen que el procés, inclosa la declaració
de sobirania, s’està fent des de l’elegància democràtica.
Pregunta si és il·legal, i aclareix que des del punt de vista de la Constitució, està clar que
sí, però en tot cas consideren que la democràcia ha de permetre dues coses, donar vot a la
gent i canviar les lleis, doncs si no es poden canviar les lleis, pregunta per què la democràcia.
Pregunta fins quan s’ha de respectar la supremacia de la Constitució.
Aclareix que des de Catalunya es vol portar un procés democràtic per poder canviar
aquesta situació, no sap si la Constitució, però en tot cas la declaració de sobirania.
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Entén que es va fer en el sentit que es pot tenir dret a decidir, però aclareix que es pot
tenir si s’és sobirà, sinó no, per tant en tot cas recau en el poble espanyol i no en el poble
català. Entén que el dret a decidir hauria de recaure en tots.
Hi ha un procés que s’està portant a terme amb la màxima qualitat democràtica, i no per
part de tothom. Creu que en molts dels casos no és un problema de model sinó de voluntats.
La Sra. Belen García regidora del Partit Popular aclareix que Escocia no tiene nada que
ver con Cataluña.
El Sr. Giralt respon que la voluntat del Govern anglès no té res a veure amb la voluntat
del Govern espanyol. Es respecta aquestes voluntats i també el procés.
El seu grup va presentar aquesta moció d’adhesió a la declaració del Parlament.
Considera que els posicionaments estan clars.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 pregunta si el
Partit Socialista està a favor de la resolució del Tribunal Constitucional mitjançant la qual es
suspèn temporalment la declaració feta pel Parlament de Catalunya.
Li sap greu el posicionament del Partit Socialista referent això. Altra cosa són les
explicacions que s’han donat referent al posicionament respecte el dret a decidir.
Ara la moció es manifesta en contra de la resolució feta pel Tribunal Constitucional
referent a la suspensió temporal de la declaració feta.
Pensa que s’ha d’enviar un missatge d’optimisme. Creu que en el país s’ha obert un
procés en el qual hi ha en joc moltes coses i en el qual l’Estat Espanyol quedarà tocat.
Hi ha gent que entén que és un procés constituent i davant d’això es poden fer dues
coses: tancar els ulls i cridar a la força pública com fa en Vidal i Quadres, o pensar que és una
oportunitat històrica que existeix per incidir i treballar per autorganitzar-se i respondre millor als
interessos de la població. Això és el que pretenen alguns, sense anar contra ningú.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista dient, que el
seu grup ha plantejat que no estaven a favor d’aquesta moció bàsicament per un tema de fons
perquè del que es parla és d’una declaració, que en el Parlament el seu grup no la va votar, i ja
van dir que començava malament i acabaria malament, doncs entenien que no era el procés
que s’havia de seguir perquè s’estava parlant, en nom de la democràcia, primer de la sobirania
i desprès del dret a decidir.
I pregunta com. Sembla que hagi de decidir si es vol sobirania, o federalisme o si no es
vol res de tot això. Segons entenen els socialistes el dret a decidir és que tothom, amb llibertat,
pugui opinar sobre el seu futur. Per tenir llibertat s’ha de partir el primer de tot sense
apriorismes i en aquest fet concret, no estan d’acord amb aquesta declaració, perquè es parteix
d’apriorismes.
Es fa una declaració de sobirania quan la gent encara no ho ha decidit.
El grup Socialista el que diu és que la gent decideixi i quan la gent hagi decidit el que vol
sobre el seu futur es faci el que calgui fer, però no amb apriorismes doncs és un anacronisme
tendenciós.
Fer això és situar a la gent justament en la pràctica de la no llibertat i el seu grup apel·la
a la pràctica de la llibertat dels ciutadans i ciutadanes.
Que en la declaració es decideixi el dret a decidir, però que siguin els ciutadans i
ciutadanes els que decideixin, sense apriorismes de cap tipus, el model d’organització
territorial, política et., nacional.
Aquesta és la seva posició i l’han defensada en el Parlament de Catalunya, i en
l’anterior Ple municipal, i ara la continuen defensant. Com va començar malament entenen que
està acabant malament.
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Respecte el processos constituents tot el seu respecte a allò que la ciutadania cregui
convenient de fer en cada moment, doncs entenen que aquesta és la base de la democràcia, i
seran els ciutadans qui triïn als seus representants, i els que en base en allò que se’ls ha
proposat, fet i decidit, els que diran a les urnes determinades el que volen que es faci i quins
partits determinats volen que els representin, però la sobirania està en el poble. Consideren
que respectar aquest principi és vital sense apriorismes perquè la gent pugui decidir en pau i
llibertat.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que en
aquests moments la sobirania està en el poble espanyol i no en el poble català. El Parlament el
que fa és reposar la sobirania en el poble català per poder decidir sobre el poble català. És
difícil decidir si no es té sobirania.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor de Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i nou vots en contra per part del
Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular.

9.

Moció per instar al Govern de la Generalitat a signar i publicar el decret de
desplegament reglamentari de la Llei 23/2010 de creació de l’àmbit Penedès

Atès que en data 14 de juliol de 2010, el Parlament de Catalunya, per unanimitat dels
seus membres, va aprovar la Llei de creació de l’Àmbit Penedès, Llei 23/2010, la qual resta
pendent del seu desenvolupament reglamentari per a la seva entrada en funcionament;
Atès que el dia 23 de desembre de 2011 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
publicà el Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de
modificació de les lleis 1/1995 i 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès;
Atès que la tramitació de l’esmentat Projecte es preveia com a màxim per a un termini de
sis mesos, i que tenim coneixement que fa més de quatre mesos que resta a l’espera de la
seva signatura pel corresponent Conseller de Territori i Sostenibilitat;
Atès que el mapa d’Àmbits de Catalunya segueix mantenint-se en set, amb tot el que
això suposa d’actes jurídico-polítics que afecten llur desenvolupament i, tot i la urgència de
sortir d’aquesta indefinició, el fet irregular de l’exclusió del Penedès per al qual s’ha creat una
llei que no s’aplica;
Atès que l`Àmbit pot ser un instrument perquè el nostre territori pugui desenvolupar-se i
sortir del present atzucac en què es troben les nostres quatre comarques, on els índexs d’atur
són alarmants;
Atès que la creació de l’àmbit no suposa augmentar el pes de l’Administració, sinó la
redistribució de la que ja existeix, per a un desenvolupament més equilibrat dels diferents
territoris de Catalunya;
Atès tot el conjunt de raons que hem presentat:
DEMANEM AL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT:
1r – Que insti el Govern de la Generalitat i concretament el Conseller de Territori a signar
i publicar ja sense més demores el Decret de l’Àmbit Penedès, tot iniciant d’aquesta manera el
desplegament de la Llei que va generar la seva creació.
2n - Que traslladi aquest acord als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix
Penedès, del Garraf i de l’Anoia; als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Presidenta del Parlament, i al President de la Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que la
moció, no fa altra cosa, que reforçar que no es quedi en el calaix la futura Llei Territorial de
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Catalunya, que segurament serà qüestionada doncs evidentment es farà sota uns criteris que
no agradaran a alguns.
Des de l’àmbit Penedès es va motivar que es fes l’aprovació.
Això suposava un petit avenç en la voluntat comarcal del Penedès, i el reconeixement
per part del Parlament i aleshores amb la moció es pretén que això no quedi en un calaix i es
tiri endavant, i pretenen instar al Govern de la Generalitat que es comprometi amb les seves
obligacions.
Aquesta moció s’ha presentat en quasi tots els ajuntaments de l’àmbit del Gran Penedès
i els agradaria que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es pogués afegir.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. Albert Bernadàs Escartín
regidor de Convergència i Unió.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor de la moció.
El seu grup sempre han estat a favor de l’àmbit del Gran Penedès. S’ha reforçar la
relació entre les comarques i això dóna alguna raó més en la relació que tenen les comarques
per treballar conjuntament pels problemes que els afecten.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que el seu grup votarà a favor de la moció.
Explica que han sortit declaracions del Govern de la Generalitat dient que les lleis es fan
poc a poc i com n’hi ha una d’aprovada potser s’hauria de posar en marxa. Per coherència i
perquè van ser partícips en el seu debat, en el si del Parlament, consideren positiu que es fes.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular dient, que ho
consideren important i el seu vot serà favorable en aquesta moció.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció. De fet en el si del Parlament ho van tirar endavant i en el
si del Govern també va haver-hi l’acord, amb el conjunt de forces polítiques, per tirar endavant
l’àmbit funcional del Penedès. Entenen que un acord que està pres hauria de poder tenir un
cronograma i planificació per poder- se tirar endavant.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

10. Moció de suport a la manifestació del 29 de juny del 2013 al Vendrell
Les migracions de les persones en la cerca de millors condicions de vida no són un
fenomen excepcional ni recent. La història de qualsevol país o societat està marcada pels
fluxos migratoris, en un sentit o en un altre. En les dues últimes dècades hem vist com els
països europeus s’han convertit en receptors d’immigració, per, entre altres factors, la pobresa i
la manca d’oportunitats en els països d’origen, i també per la possibilitat de prosperar en els
països receptors. Així doncs, hem vist com Europa, on durant segles la població emigrava a
altres continents – i que avui dia torna a produir-se a causa de la crisi -, ha passat a ser destí
de la immigració.
La crisi en la qual estem immersos ha permès, a casa nostra i a la resta d’Europa,
l’aparició de partits d’extrema dreta, amb un missatge populista i xenòfob, que ha provocat una
sensació distorsionada generalitzada sobre els privilegis dels immigrants vers els autòctons, la
qual cosa ha generat una degradació de la convivència i un augment de la crispació social. És
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intolerable que en nom de la crisi es legitimin aquests tipus de discursos i s’encobreixin
polítiques que atempten directament contra els col·lectius més desfavorits. No podem oblidar
que circumstàncies semblants van permetre l’ascens al poder de Hitler, a Alemanya, i
Mussolini, a Itàlia, entre d’altres.
Al Vendrell, i al Baix Penedès, com a la resta del territori, un dels partits que més bé
representa aquesta demagògia ultradretana i xenòfoba és Plataforma per Catalunya (PxC). Des
que l’any 2003 aquesta formació aconseguí representació a l’Ajuntament del Vendrell hem
pogut observar com any darrere any incrementava suports i vots; fins a arribar als 2328 vots (el
17’5%) a les darreres eleccions municipals del 2011, de tal manera que aconseguiren 5
regidories. La demagògia, les mentides, les amenaces i els rumors han estat el seu tret
característic des de la seva irrupció. PxC ha crispat la convivència al municipi vendrellenc,
aprofitant el descontentament social per atacar els més dèbils i aconseguir benefici electoral.
La formació xenòfoba no ha limitat la seva expansió al Vendrell. A altres municipis del
Baix Penedès, com L’Arboç, amb un 5’07% dels vots, i Santa Oliva, amb un 5’55%, també han
estat a punt d’aconseguir representació. A més a més, també van presentar candidatura a
altres municipis del Baix Penedès, com Bellvei (3’81%) o Calafell (3’77%).
Hem d’esmentar, també, la presència de Via Democràtica, escissió de PxC, que també
es va presentar al Vendrell (2’02%), Calafell (3’69%) i Bellvei (1'12%).
És l’hora de dir que ja n’hi ha prou, i de demostrar que volem una societat justa i
cohesionada on tothom hi té cabuda. És l'hora de mobilitzar-nos per expressar el rebuig del
nostre país i de la nostra ciutat al racisme i al feixisme, que només genera desigualtat i
violència. És el moment de posicionar-se i deixar de mirar a un altre costat, ja que la nostra
indiferència dóna força a les organitzacions racistes i feixistes.
Per tots aquests motius, la corporació municipal de Ajuntament de Sant Pere de Ribes:
ACORDA:
PRIMER.- Que donarà suport a les mobilitzacions contra el feixisme i el racisme que es
faran durant aquestes setmanes i que conclouran amb una manifestació el 29 de juny de 2013
al Vendrell.
SEGON.- Que oferirà tot el suport a la plataforma organitzadora dels actes emmarcats
en la campanya #29JContraelFeixisme per tal de que pugui portar a terme les mobilitzacions
anteriorment esmentades.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
presenten aquesta moció per tal de demanar el suport per la Plataforma 29JContraelFeixisme.
Com diu la moció la crisi actual ha permès l’aparició de partits d’extrema dreta amb un
missatge populista i xenòfob, que ha provocat una sensació distorsionada generalitzada sobre
els privilegis dels immigrants envers els autòctons, la qual cosa ha generat una degradació de
la convivència i un augment de la crispació social.
Pensen que és intolerable, que en nom de la crisi es legitimi aquests tipus de discursos
que es produeixen i alhora s’encobreixin polítiques que atempten directament contra els
col·lectius més desafavorits.
Pensen que és hora de dir que ja n’hi ha prou i de demostrar que volen una societat justa
i cohesionada on tothom hi tingui cabuda. Els agradaria que el Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes donés suport a la Plataforma que ho representa.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que pels motius explicats han vist que aquests increments també s’han
produït en pròpia casa. Pensen que s’ha de donar suport a la manifestació d’aquest dia.
Considera que s’ha de mantenir viu el debat i la intensa declaració de contradir el
feixisme, en nom d’aquest Ple.

87

Ple ordinari
18 de juny de 2013

Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció més enllà del que es demana en els punts, pel fons de crítica i de
condemna en els discursos xenòfobs que es fan des d’aquestes forces d’extrema dreta.
El fons del problema està en aquests pensaments, que moltes vegades no vénen
justificats per la immigració, sinó que fan servir la immigració d’excusa bàsica per fer un discurs
demagog i antidemocràtic.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. José Asín Fernández,
regidor del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció perquè els preocupen aquests discursos fàcils populistes i
el ressorgiment de partits radicals d’extrema dreta que s’està donant arreu d’Europa i que és un
fenomen vinculat amb la crisi.
Els preocupa profundament perquè està situat en l’antítesi del que seria l’ADN del seu
partit i de la seva ideologia i per aquests motius donaran suport en aquesta moció.
Des del punt de vista del Govern pregunta, que representa donar suport a la plataforma
organitzadora dels actes emmarcats en la campanya, i que pot representar el suport per
l’Ajuntament doncs com no parla de l’adhesió concreta a la plataforma, sinó que parla de donar
suport als actes organitzats.
Respon la Sra. Anna Gabaldà Felipe portaveu d’Unitat Municipal 9 dient que adherir-se
i donar suport als actes que esdevindran el 29 de juny.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de divuit vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Convergència i Unió, i Unitat
Municipal 9-Poble Actiu, i un vot en contra per part del Partit Popular.

11. Moció per demanar la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala el Sr. José Asín Fernández,
regidor del Partit Popular.
El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependència
(LAPAD). Aquest instrument legal reconeixia un nou dret subjectiu i universal de cura a les
persones que bé per motius d'edat, bé per motius de discapacitat (física, psíquica, mental o
sensorial) es trobava en situació de dependència. L'aprovació tant de la LAPAD com, a
Catalunya, de la L1ei 12/2007, d'l1 d' octubre, de Serveis Socials, va suposar la creació del
Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) que, ha atès a més de
161.000 persones (156.000 abans de 2010).
Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha estat
objecte de retallades importants. La decisió de paralitzar la L1ei de Dependència per als
dependents moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de Rajoy, el
30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment,
utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu accés al sistema l,
finalment, al RD L1ei 20/2012 del passat mes de juliol , el Govern del PP va aprovar una nova
retallada de l’atenció a la Dependència. Aquest Reial Decret modifica 16 disposicions de la L1ei
de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Ara,
en data 26 d'abril de 2013, el Govern ha presentat el Programa Nacional de Reformas 2013
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(PNR) i podem conèixer quin és l’abast d'aquelles modificacions. Aquest programa pretén,
suposadament, racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. En
realitat, el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de serveis
públics i de drets a la ciutadania, i desmantellar el sector públic en benefici del privat.
La proposta de l’actual Govern de l'Estat, pel Sistema de Promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108 milions d'euros
(quantia superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és de 1087 milions d'euros).
Per aconseguir aquest objectiu el Govern de l'Estat esta demorant, des de 2012, la incorporació
al sistema de les persones beneficiàries amb grau de dependència moderat, esta revisant el
procés de valoració de situacions de dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE de cotitzar a
la Seguretat Social pels cuidadors no professionals, ha reduït les intensitats dels serveis i
prestacions, ha eliminat la retroactivitat, ha incrementat el copagament dels usuaris, etc.
Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la L1ei de Dependència,
suposa un greu risc de desatenció per a les persones depenents i les seves famílies, i, en
definitiva, el desmantellament del sistema. Però aquesta reducció pressupostaria no significa
únicament la vulneració de drets assolits a I'any 2006. Des de l’entrada en vigor de la llei fins a
I'any 2011, en un context de greu crisi econòmica com l’actual, el sector d'atenció a les
persones depenents va crear més 185.000 1I0cs de treball directes i 63.000 indirectes; i com
reconeixen diferents informes, inclosos els de la UE, aquest sector és un dels que té més
potencialitat a l’hora de generar ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
El Govern del PP enlloc d'apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el
tancament de moltes empreses, i per tant la pèrdua de 1I0cs de treball (el propi sector parla de
25.000 1I0cs de treball menys); el que, si més no, resulta inverosimil, quan el país té una taxa
d'atur superior al 26%. Així mateix, el Col·legi de Treball Social de Catalunya ha demanat al
Govern de la Generalitat i a la resta de forces polítiques un pacte que garantitzi la cobertura de
les persones depenents. Per això, ha instat a la Generalitat a impulsar una atenció
compensatòria amb caràcter d’urgència per a que les entitats socials í les administracions
locals puguin garantir l’atenció a tots els col·lectius. Aquesta petició esta d'acord amb I'article
166 de Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat de Catalunya la
competència exclusiva en matèria de Serveis Socials.
El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes 2013, en
especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en aquest cas,
específicament, de les persones depenents.
Segon.- Exigir al Govern central que mantingui, i si s'escau incrementi, l’aportació
pressupostaria d'atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no només
és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera dels serveis socials
municipals, sinó que a més s'ha demostrat que és un sector que genera ocupació de qualitat i
no deslocalitzable.
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses en el
contracte programa vigent, relacionat es amb l’atenció a les persones depenents.
Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb
caràcter d’urgència per a que entitats socials i administracions locals puguin garantir l’atenció
de les persones depenents.
Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert
desenvolupament del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD),
incorporant el desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, prevenció de la
dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.
Sisè.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de
pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups
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parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMC, a I'ACM i als ajuntaments de les comarques
de Barcelona.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aquesta moció va encaminada a reivindicar un dret que tenen les persones
depenents i reivindicar un tipus d’Estat, que havia treballat des del 2006 amb lleis que anaven
en la línia de afavorir i donar suport a les persones que pitjor ho estan passant. Persones que
no són independents per causa d’enfermetat i que necessiten d’algú que els ajudi i que estigui
amb ells.
En l’últim temps han presenciant que a partir del 2011 la llei aprovada de la dependència,
que va dotar de recursos a les persones que no són autònomes, ha anat minvant.
En el 2011 es va paralitzar la llei pels depenents més moderats, i això va suposar que
moltes persones no poguessin tramitar la seva demanda. En el 2012 en el Pressupost General
de l’Estat es va retardar l’accés i va haver-hi una nova retallada, i ara en el 2013 amb el
programa nacional de reformes hi ha una sèrie de modificacions, en base a racionalitzar la
despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic, i també es produeix una altra
retallada.
Amb tot això veuen que persones que tenen una situació personal complicada per la no
autonomia i que abans podien tenir persones per a cuidar-los, encara que fos de l’entorn
familiar en un estat de legalització laboral, i que a més això també generava nova ocupació i
nova creació de llocs de treball, en aquests moments, que l’atur està rondant el 26 %, no
entenen que aquesta llei vagin en contra de tot això.
Explica que aproximadament tenen 161.000 persones que es podien beneficiar
d’aquests ajuts per dignificar la vida. Li sembla una situació extrema negar els ajuts a persones
que ho necessiten.
La moció que presenten és per reivindicar el fet que no s’oblidi en d’aquells que més ho
necessiten. Ho fan des de la dignitat, no des de la caritat, i representa que cadascú tingui dret
a exercir la seva autonomia amb els recursos que siguin necessaris, per tant, demanen un altre
priorització en el tema de la despesa i en les qüestions d’estalvi econòmic. És en aquest sentit
que estan, i per aquest motiu proposen aquesta moció, per a que les persones que tinguin
aquesta necessitat la puguin exercir amb el dret i la dignitat que això representa.
Demanen el suport a la resta de grup polítics d’aquest Ple per a poder manifestar que
aquesta línia és necessària i important.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que van a
contestar la moción dando datos reales de las políticas que se están llevando a cabo por parte
del Partido Popular y de la incidencia concreta en Cataluña. Van a dar cifras reales y el por qué
de las medidas que se están adoptando.
Actualmente se encuentran un sistema de dependencia que es totalmente insostenible.
Se llevaban gastados 2.724 millones de euros más de lo que estaba previsto inicialmente
porque había 225.000 grandes dependientes que ni siquiera se habían estimado, pues había
una lista de espera de 300.000 personas, y porque había una deuda de más de 1000 millones
por cuotas impagadas a la Seguridad Social.
Que ha hecho este Gobierno y que se pretende hacer?
Pretende mejorar y está mejorando el sistema para garantizar la sostenibilidad y proteger
a las personas con mayor grado de dependencia. Simplificar, clarificar y homogeneizar los
procedimientos y asegurar que las prestaciones se adecuan a las necesidades reales de los
dependientes.
Gracias a todo ello, ahora tienen un modelo mucho más justo y solidario que garantiza la
calidad y la sostenibilidad del sistema, que prioriza la atención profesionalizada y que impulsa
la creación de empleo.
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Todas las medidas para la mejora del sistema se acordaron con las Comunidades
Autónomas, en el Consejo Territorial de Dependencia, de 10 de julio de 2012, y en aras de una
mayor transparencia se encuentran publicadas en el BOE del 3 de agosto del año pasado.
Los efectos presupuestarios y normativos de estas medidas se desarrollan tanto en el
2012, como en el 2013 y así constan en el Plan Nacional de Reforma, enviado recientemente a
Bruselas. Los 1.108 millones de ahorro estimado por la aplicación de dichas medidas, en el
2013, generaran un ahorro de 581 millones en la Administración General del Estado y de 527
millones en los presupuestos de las comunidades autónomas, por tanto no se ha adoptado
ninguna medida nueva desde el citado acuerdo. Tal es así, que la propia asociación de
directores y gerentes de servicios sociales, que tanto ha denostado esta previsión de ahorro
para el 2013 por considerar que procede de nuevos recortes, emitió un comunicado el verano
pasado en el que ya se hacía eco de los citados acuerdos y de las previsiones de ahorro.
El Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad cree y trabaja por un sistema de
dependencia sostenible y lo hace a pesar de las dificultades heredadas por el modelo de la
anterior Administración, y como constata el Tribunal de Cuentas era totalmente inviable y
requiere mejorar en su gestión y transparencia.
Casi un año después de la puesta en marcha, para estas medidas de mejora, hay una
serie de hechos que demuestran que el modelo está avanzando y que es clara su
sostenibilidad. Se mantienen las mismas prestaciones, el catálogo de servicios iniciales de la
ley, y la financiación del nivel mínimo como garantía para todo el conjunto del Estado y para
todas las personas dependientes reconocidas.
Se ha aumentado en 122 millones de euros respecto al 2011 y de los 1287 millones del
Gobierno del Partido Socialista se ha pasado a los 1407 millones del Gobierno del Partido
Popular.
Durante el 2012 se han incorporado 132.000 nuevos beneficiarios de prestaciones. Se
ha rebajado la lista de espera para recibir prestaciones en casi un 25%, que suponen 82.000
personas menos, que en términos porcentuales es el nivel más bajo desde el inicio de la ley.
Las principales medidas de mejora acordadas con las comunidades autónomas y cuyo
desarrollo comprende los años 2012 y 2013 son: armonización de la normativa estatal, de seis
reales decretos se pasará a tres, simplificación en tres niveles de la valoración de la
dependencia, apuesta por la calidad a través de servicios profesionales, modificación de la
cuantía de la prestación por cuidados familiares, suspensión del pago de las cuotas de la
Seguridad Social por parte de la Administración General del Estado, actualización de la
normativa para la determinación de la capacidad económica y aportación del usuario bajo el
principio de igualdad en todo el territorio.
Cada una de estas medidas se adoptó por las siguientes razones:
Se armoniza la normativa estatal porque existen diversas normas modificadas en varias
ocasiones durante la etapa anterior y había que actualizarlo.
Se simplifican los niveles de valoración de la dependencia para ganar en agilidad en la
tramitación de las solicitudes y prestaciones.
Se apuesta por la calidad y por los servicios profesionales porque es prioridad de la ley.
Es un sector que genera actividad económica y empleo y permite una estrecha colaboración
público, privado.
Se establecen nuevas garantías para la prestación, para cuidado familiar y así ser más
escrupulosos con la ley de dependencia que establece que este tipo de prestaciones han de
ser una excepción y sin embargo se han convertido en norma y esto lo denuncia el Tribunal de
Cuentas que alerta que seguir expandiendo estas ayudas podría transformar el sistema de
dependencia en un sistema de subsidios.
Han suspendido el pago de las cuotas porque se había creado una deuda con la
Seguridad Social de más de 1000 millones de euros, ya que, el Gobierno anterior
presupuestaba 30 millones de euros al año cuando en realidad el coste ascendía a 300
millones y conforme a lo dispuesto en la ley se ha acordado con las comunidades autónomas
establecer una norma común para determinar la capacidad económica y la aportación del
usuario, según el principio de igualdad de los ciudadanos en todo el país. No obstante se
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garantiza que las personas dependientes con una capacidad económica inferior al IPREM, que
supone 450 euros al mes, no aportaran nada. Así mismo cuando una persona dependiente
permanece en su domicilio, a través de la atención de servicios profesionales o por cuidador
familiar, no se computará la vivienda a efectos de determinar su capacidad económica.
La regulación anterior, del Gobierno Socialista, escasa y además recurrida no tenia en
cuenta esta diferencia.
Estas son las medidas a nivel estatal, son medidas que ya se han adoptado.
Ahora hablará de la colaboración concreta de la Administración General del Estado con
Cataluña.
El Gobierno de la nación está apoyando a Cataluña en este sentido e incluso está
pagando sus deudas, muchas de ellas con el sector social, ya que, solo en dependencia
Cataluña recibió en el 2012 más de 243 millones de euros, un 15,8 % mas que en el 2011.
A través de la conferencia sectorial Cataluña recibió 7,3 millones de euros para el Plan
Concertado y el Plan de Desarrollo Gitano y en concepto de subvenciones a cargo de IRPF
recibió 28,2 millones de euros. Es decir, estando el Gobierno del Partido Popular, en el año
2012 Cataluña recibió en concepto de políticas sociales 280 millones de euros, además
durante todo el año pasado, gracias al Plan de Pago a proveedores, Cataluña recibió 2020
millones de euros y los ayuntamientos catalanes 645 millones de euros.
A través de la línea ICO, para vencimiento, se concedió a la Generalitat 1300 millones de
euros y gracias al Fondo de Liquidez Autonómica recibió, en el año 2012, 6.731 millones de
euros y ahora recibirá otros 9.348 millones para el 2013.
Entienden que el Gobierno de la Generalitat debería preguntarse porque se encuentra en
esta situación tan desastrosa, el por qué está la ley de dependencia en la situación actual en
Cataluña, y los servicios sociales. Deberían preguntárselo a sus actuales socios de Gobierno
que les dejaron un déficit de 8.352 millones de euros y unos gastos aplazados, más allá del
año 2020, por un total de 54.000 millones. Estos son los datos reales de cómo está la situación
y lo que está realizando el Gobierno del Partido Popular respecto de la dependencia y los
servicios sociales en general.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció. Segurament amb el posicionament fet per la regidora Garrido i amb
la part argumentativa hi ha moltes coses amb les quals no estarien d’acord.
Potser desprès del que ha dit la Belen, que ha fet un discurs en l’altre extrem, es estrany
que anem malament.
Possiblement ni anem tant malament, ni segurament no anem tan bé com diu la regidora
del Partit Popular.
Des del seu grup municipal han votat a favor de demanar aquesta prioritat amb aquests
sectors més febles. Els consta que des de la Generalitat ho tenen com prioritat i que les
dificultats econòmiques de vegades porten a situacions concretes, però entenen que des d’un
ajuntament s’han de demanar els compromisos que estan adquirits per la llei, per tant el seu
grup votarà a favor de la moció.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
donaran suport a la moció. Només vol suggerir a la Sra. Belen García que deixi la teoria
d’aquests temes i visqui la realitat perquè parla amb desconeixement. Si realment visqués la
realitat no t’atreviria, ja que pot arribar a ser insultant el que està dient amb el que es troba la
gent a dia d’avui.
No sap quina voluntat té la regidora en dir aquestes paraules perquè realment no
s’identifica amb el que s’ha dit. La regidora està parlant d’una realitat que no és la d’avui. No
sap com s’atreveix. Li demana que deixi la teoria i que vingui a viure la realitat perquè no té res
a veure. Són temes molt delicats i li agradaria que ho conegués perquè la realitat no és el que
la regidora ha plasmat.
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Respon la Sra. Belen García Merat dient, que está dando cifras totalmente
comprobables y no es una teoría es la practica. Que no es verdad, ella está dando cifras.
Segueix la Sra. Anna Gabaldà dient, que una retallada de 1.108 milions d’euros que
generarà i suposarà un empobriment de moltes famílies i no de les més desafavorides.
Famílies que per problemes de salut i de dependència o d’habitatge viuen en llocs on les
condicions requereixen de més ajuda i necessitat, i ho passaran malament. Això suposarà una
destrucció de llocs de treball en el tercer sector que en aquests moments creu que no
interessa. Veuen clar que el Govern del PP opta per un model que no posa a les persones en
el centre de les seves polítiques.
No sap com la Sra. Belen García s’ha atrevit a fer un discurs d’aquestes característiques.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que tiene
derecho a hacer el discurso que le parezca bien a su partido.
Segueix la Sra. Gabaldà dient, que pensa que caldrà esperar que la Generalitat pugui
pal·liar la situació. Tot i que saben que s’incrementarà el copagament, això vol dir que només
beneficiarà en aquelles persones que puguin pagar els serveis.
Veuen que aquesta llei ha tingut moltes modificacions que no són massa beneficioses
per a la gent més desafavorida.
No es permeten les compatibilitats de les prestacions, només amb la d’orfandat.
Ja no suposarà quan ho podran cobrar, ni si es podran cobrar, sinó quin tipus de
persones ho podran cobrar. No només se’ls retalla sinó que se’ls modifica.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que donaran suport a la moció. Els motius de la moció són prou clars.
Respecte el ball de xifres, no n’hi ha dels centenars de persones que han quedat a la
cua.
Pensa que quan es plantegen aquests debats sempre s’acaba oblidant als ajuntaments.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la Bàrbara té tota la raó.
Estan d’acord amb la Bàrbara, que el finançament dels ajuntaments és una de les coses
que realment és històric i han reivindicat en altres moments.
Els números si que és veritat que representen un model i segons com es diuen i
s’expliquen representen una manera d’entendre les coses i un model de manera de fer.
Per posar un exemple sembla que a Alemanya tot és meravellós, on la taxa d’atur és
mínima i on tot s’està fent molt bé, però allà es comptabilitzen els minijobs, que són un manera
d’entendre que qui té un minijob no està a l’atur, i per tant, quan tens les xifres globals de l’atur
sembla que estiguin molt bé, i quan s’entrevisten i es parla amb les persones que tenen un
minijob la realitat és un altra.
Pensa que darrere dels números hi ha models i darrere de les xifres hi ha models
determinats. Pensa que és important no frivolitzar en aquest tema.
Convida als regidors i regidores a saber el que està passant en el municipi respecte la
llei de la dependència i no són xifres són persones amb nom i cognoms i amb una situació
familiar molt complicada.
Quan es veuen aquestes realitats t’adones que les xifres responen a un model, i que a
més són injustes i contra això poden donar xifres i tenir arguments, però no combaten en
absolut la situació de precarietat que tenen aquestes persones. És en base en aquests noms,
cognoms i cares de la gent del municipi que volen posar aquesta moció damunt la taula.
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Demana el suport de tots els partits polítics malgrat que els partits en altres àmbit puguin
fer o facin, però creu que la gent del municipi es mereix que es trenqui una llança en favor
d’aquestes demandes.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Convergència i Unió i Unitat
Municipal 9-Poble Actiu, i dos vots en contra per part del Partit Popular.

12. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Javier Rodríguez
Pregunta: en referència a l’Escola d’adults, sabem que l’escola té locals a Ribes i
Les Roquetes. Ens agradaria saber quin local, així com quina persona és la
referència a l’hora de dirigir-se a demanar informació (o sigui, ubicació del local i
persona de referència). També en referència a l’escola d’adults ens agradaria saber
si n’hi ha un projecte de cara al futur i com s’enfoca aquest projecte, o sigui, com
serà el tractament del centre als propers anys, si es tractarà més com un servei
pròpiament educatiu o més com una eina més de cara a l’ocupació. Aprofitant el
torn de preguntes m’agradaria saber si n’hi ha algun tipus de conveni entre
l’ajuntament i la Generalitat en referència a l’escola d’adults. Si és així preguem ens
ho facin arribar.
Observacions: respon l’alcalde dient, que qualsevol persona interessada en
l’escola d’adults o altre servei de l’Ajuntament es pot dirigir a les oficines d’atenció
ciutadana que són el punt de referència i serà el propi ajuntament qui articularà els
mecanismes per fer circular aquesta informació. S’adjunta document (1).
Resposta:
En data 24 de maig de 1996, el departament de benestar social de la Generalitat de
Catalunya resol al DOGC l’autorització d’apertura del centre de formació d’adults
“Escola Municipal d’Adults les Roquetes” de la qual el titular és l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, la ubicació en aquest moment és C/ Miquel Àngel núm. 24
(entrada per passatge Fluvià) S/N i, C/ Velázquez s/n, del nucli de les Roquetes.
En data 28 de juny de 2011, es formalitza un conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes per al trasllat d’un centre de formació d’adults. Aquest
conveni, té una durada indefinida i es convé el trasllat del centre de formació
d’adults i la el canvi en la seva denominació, el centre passa a dir-se “Centre de
Formació d’Adults Les Roquetes” i s’ubica al carrer Antoni Gaudí, 11-15 (Les
Roquetes) i al carrer Major 110 (Ribes).
Actualment i amb l’objectiu d’oferir un espai més adequat per a la formació, poder
ampliar la ratio dels grups i tenir la possibilitat d’oferir més especialitats formatives,
l’adreça de l’escola de les Roquetes es trasllada a l’edifici “Aulari Blanc” (C/ Miquel
Servet, s/n – Les Roquetes), per tal d’oficialitzar aquest trasllat s’està treballant en
la modificació del conveni anteriorment anomenat.
Donat que l’escola de persones adultes és un servei municipal, el punt d’informació
i atenció a la ciutadania són les OACs municipals. En el moment que una persona
necessita informació sobre el servei, les oacs recullen la demanda i a través de la
fitxa de formació, fan arribar la demana al departament, en aquest moment
s’informa al ciutadà o ciutadana sobre la seva consulta si és el cas, o simplement es
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registre el seu interès formatiu si la demanda no està dins del període de
prescripció de l’escola.
En el moment de la prescripció s’informa telefònicament a totes les persones que
durant l’any han sol·licitat el servei, de les dates i el procediment de prescripció.
En quant al projecte de cara al futur, s’ha elaborat un projecte de formació per al
municipi, en el qual es pretén desenvolupar processos de gestió comuns, en els
casos que és possible, per a totes les formacions que es desenvolupen des de
l’Ajuntament (formació EMPA, formació ocupacional, formació continua, formació
vinculada a l’emprenedoria, SEFED, et,).
L’escola municipal de persones adultes es concep com una de les branques del
servei de formació municipal, la qual té com a objectius:
a) Formar els alumnes en els ensenyaments obligatoris, amb les metodologies
adequades a llur edat.
b) Preparar els alumnes per a l’accés a les etapes del sistema educatiu de règim
general i, si escau, de règim especial.
c) Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i
professional i facilitar-los la participació social.
d) Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a
llurs interessos i possibilitats.
e) Validar les competències adquirides per altres vies formatives.
Certament, el moment actual de crisi econòmica sumat als nivells de baixa
qualificació de les persones en situació d’atur del nostre municipi, són un motiu més
que justificatiu per a que l’EMPA es pugui reinventar i oferir serveis adequats a les
necessitats reals de la ciutadania, com ara alfabetització informàtica per a la
recerca de feina o accions per a l’ocupació (aprendre a fer un cv, habilitats
personals, etc.), no oferir aquest tipus de formacions, pot dificultar cada cop més
que les persones en situació d’atur participin socialment, de manera que cada cop
quedin més aïllades, facilitant que es puguin donar situacions de risc social.

Àrea destinatària: Secretaria i Serveis Jurídics
Regidor/a remitent/a: Javier Rodríguez
Pregunta: fa temps que es van nomenar els membres de la Comissió per la
Delimitació del terme municipal entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. Voldríem
saber quantes reunions hi ha hagut d’aquesta Comissió i les seves conclusions, i en
quin punt està el tema de la delimitació del terme municipal.
Observacions:
Resposta:
La delimitació del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb Canyelles s’inicià
atenent a les discrepàncies de la línia divisòria a la part del cim del Montgròs que
figura en el planejament general de cadascun dels municipis i amb motiu de la
redacció del Pla Especial d’Infraestructures de Telecomunicacions del Cim del
Montgròs del qual en te una encomana de gestió el Consell Comarcal del Garraf per
a la redacció, tramitació i aprovació.
El Ple de la Corporació del dia 27 de novembre de 2012 va aprovar les actes de les
reunions de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canyelles i
Sant Pere de Ribes. En aquesta acta es constaten divergències entre els límits dels
planejaments urbanístics i el límit municipal contemplat a l’acta històrica de 20 de
maig de 1914 i es manifesta la voluntat d’iniciar un expedient d’alteració de la línia
de terme descrita a l’acta històrica.
L’expedient d’alteració no s’ha iniciat, la nova delimitació del terme municipal esta
vinculada amb la delimitació de l’àmbit del Pla Especial d’Infraestructures de
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Telecomunicacions del Cim del Montgròs que està aprovat inicialment des del mes
de gener de l’any 2011.
Hores d’ara s’està pendent de redactar un text refós que reculli les esmenes
derivades dels informes dels organismes.
Les ultimes informacions arribades des del Consell Comarcal fan referència a que
tenen problemes amb l’equip redactor del pla i es plantejaven la possibilitat de
rescindir el contracte.

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: actualmente en el municipio continúan existiendo gran cantidad de
barreras arquitectónicas, las cuales, según las normativas actuales, se han de
eliminar progresivamente. Como ejemplo práctico, la calle Eugeni d’Ors, entre los
números 1 y 34, resulta de difícil tránsito para los viandantes ordinarios y
totalmente impracticable para las personas con alguna dificultad. Ninguna de las
dos aceras cumple con la normativa de accesibilidad actual, pero la acera de la
derecha según el sentido de la circulación, todavía es más estrecha y está en mal
estado en múltiple puntos. La otra acera, aunque está mejor conservada y con una
mayor amplitud, también resulta poco útil ya que los vehículos estacionados
dificultan el paso. Por lo tanto rogamos al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes:
• Que se haga una evaluación actualizada de la situación de
accesibilidad en el municipio y que exponga que medidas correctoras se
están llevando a cabo, adecuadas a la situación económica actual.
• En el caso particular expuesto, se han de tomar medidas inmediatas
para garantizar la seguridad de los peatones de la calle Eugeni d’Ors. En
el caso de que no se puedan realizar las obras de adecuación necesarias,
solicitamos a los servicios técnicos del Ayuntamiento una propuesta de
mejora alternativa. Una de estas propuestas de mejora alternativas
podría ser cambiar de banda el estacionamiento de los vehículos,
dejando libre, lógicamente, el acceso a las viviendas y a los vados.
Observacions:
Resposta:
Pel que fa al canvi d’ubicació de la zona d’aparcament, s’estudiarà la proposta quan
sigui possible, i es valoraran els aspectes de millora i les possibles conseqüències
negatives, adoptant la determinació més convenient, si s’escau. No consten queixes
veïnals ni conflictes derivats d’aquesta circumstància.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: en el pleno del pasado 19 de febrero nuestro Grupo realizó un ruego al
respecto de la limpieza de los imbornales del municipio en el que solicitábamos la
prioridad de limpieza en las zonas peatonales y con establecimientos de
restauración, bares y terrazas. Quisiéramos saber si ya han finalizado las labores de
limpieza y que zonas han sido limpiadas.
Observacions:
Resposta:
D’acord amb el contracte de la concessió per a la gestió, conservació, neteja i
manteniment del Servei de Clavegueram de Sant Pere de Ribes, anualment es dur
a terme la neteja i manteniment preventiu del 100% dels embornals i reixes de la
xarxa.
Amb aquesta actuació es garanteix la neteja de la totalitat dels embornals incloses
les zones peatonals.
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Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Laura Marcos
Pregunta: diu que fa temps que estan sense notícies sobre el tema de les antenes
de telefonia. Les últimes notícies van ser les declaracions al Diari de Vilanova.
Demana informació.
Observacions:
Resposta:
Per part de les persones responsables del projecte GECODIT s'informa que s'ha
valorat tot el procés portat fins ara i, en breu, proposaran una reunió amb les
persones més significatives de la ciutadania per explicar la decisió presa.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: com ja vam manifestar en la darrera reunió de la comissió informativa,
ens agradaria se'ns informés de les voluntats i passos que puguin fer-se en
referència a la millora de la Timba de Can Cuadres davant possibles nous
esllavissaments.
Observacions:
Resposta:
Arrel dels despreniments de terres produïts el passat mes d'abril en el talús
de la Timba de Can Cuadres i amb la finalitat de poder reobrir el trànsit rodat
garantint la seguretat de les persones es va encarregar un informe tècnic
urgent sobre l'estat d'aquest talús així com uns treballs de vigilància i direcció
dels treballs previs per a la estabilització provisional de l'esmentat talús.
A partir d'aquestes primeres intervencions s'emet un informe per part d'un
tècnic especialitzat sobre les diferents actuacions que es podrien dur a terme
en el talús als efectes de la seva estabilització definitiva.
En aquest moment, i partint d'aquest informe tècnic, havent fet les consultes
oportunes a la Generalitat de Catalunya com a administració cedent d'aquest
tram de travessera urbana, es reprendran les converses amb la propietat
afectada per tal de concretar tècnica i jurídicament els termes de la
intervenció.

Àrea destinatària: Secretaria i Serveis Jurídics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: han estat coneixedors per la premsa de la signatura del conveni entre el
gerent de l'Editorial d'Efadós i l’Alcalde, sobre un recull històric de fotografies que
es publicarà per fascicles. Ens agradaria disposar de l’esmentat conveni, qui forma
l’anomenat consell assessor local i de quina manera es van escollir les persones
encarregades de fer el treball.
Observacions: s’adjunta document (2).
Resposta:
Al mes setembre de 2012 l’editorial Efadós es posa en contacte amb l’Arxiu
Municipal per a proposar la redacció del llibre “L’Abans: recull gràfic de Sant Pere
de Ribes” al personal de l’Arxiu. Des de el principi vàrem rebutjar la idea, l’editorial
davant la nostra negativa ens va demanar que facilitéssim noms de possibles
candidats per portar endavant el projecte i ens sol·licità la nostra col·laboració.
Des de l’Arxiu vàrem decidir posar-nos en contacte amb les dues entitats de caire
investigador existents al municipi i representatives de cada un dels nuclis per tal
que ens facilitessin els noms dels possibles candidats. Les entitats en qüestió va ser
el Grup d’Acció Cultural de Ribes i el Grup d’Investigadors de les Roquetes. Aquest
últims varen facilitar el nom de Joan Carles Borrego de forma gairebé immediata.
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Des de l’Arxiu es parlà amb el president de GACR personalment a finals de
setembre de 2012 i ja van aparèixer els noms dels candidats per Ribes i que
actualment són els autors. Després de sol·licitar formalment els noms dels
candidats durant 4 mesos sense obtenir resposta, des de l’Arxiu ens posarem amb
contacte amb els tres investigadors de Ribes que varen aparèixer en les primeres
converses amb el president del GACR.
Al mes de gener es celebrà una reunió entre els candidats i l’editorial. Després
d’exposar el projecte els candidats i l’editorial arribaren a l’acord de quins havien de
ser els autors.
El Consell assessor ha estat escollit per els autors i està format per: Pere Coll Milà,
Anton Ferret Baig, Núria Giralt Vidal, Mari Muñoz de Morales i Miquel-Muç Vall
Soler.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: pregunta si l’Equip de Govern té pensat fer algun actuació davant el
lamentable estat dels parterres de la plaça Marcer i de la plaça de la Vila perquè
estan en un estat lamentable.
Observacions:
Resposta:
Una vegada a la setmana sempre i quant no es requereixi més manteniment de la
jardineria atenent el període de l’any, es dur a terme el manteniment de la
jardineria dels parterres de la Plaça de la Vila i la Plaça Marcer.
Juntament amb els treballs de jardineria, diàriament es dur a terme la neteja a peu
de les dues places, pel que si es detecta brutícia o restes dins dels parterres, el
personal de neteja procedeix a recollir-ho.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: davant la diversitat en la tria de festes per part de les diferents escoles,
pregunta si l’equip de govern té algun interès en la recerca d'un posicionament
comú i d'acord amb el calendari local amb els dos nuclis de població.
Observacions:
Resposta:
L’informem que:
•
L’Ajuntament havia demanat a les escoles que fessin les seves
propostes amb l’objectiu de fer-ne una de consens.
•
El passat Consell Escolar Municipal va aprovar, per a totes les escoles
del municipi, els dies de lliure disposició que pel curs 2013-2014 seran: 4 de
novembre, 3 de març i 2 de maig. Així mateix, es va acordar sol·licitar al
Departament d’Ensenyament jornada continuada el 24 de gener per a les
escoles del nucli de Ribes i el 28 de febrer per a les escoles del nucli de Les
Roquetes.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: l’espai entre el portal d’en Rafecas, els Cucons i el dipòsit d’aigües s’ha
fet la poda d’arbrat i sota bosc. En aquests indrets per les diferents situacions d'alt
risc d'incendi en zones on s'ha tallat sotabosc, s'ha deixat la llenya al terra.
Pregunta si l’Equip de Govern té pensat fer algun tipus d'actuació en aquest indrets
del nostre terme municipal.
Observacions:
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Resposta:
L'actuació comentada ja va ser detectada, tant per part dels serveis tècnics
municipals, com per part dels Agent Rurals de la Generalitat de Catalunya i, és per
això, que es va requerir a la propietat la retirada de les restes vegetals talades. Per
altra banda, segons s'ha pogut comprovar, ja han començat els corresponents
treballs de trituració dels ramatges més petits i la retirada dels exemplars més
gran. Per últim, es farà seguiment fins a la finalització de tots els treballs.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: demana informació de com han anat les inscripcions a les llars d’infants
i les escoles.
Observacions:
Resposta: Adjuntem informació referida a les inscripcions escolars
demanada per vostè, el passat Ple de maig:
Quadre de línees i preinscrits a les escoles i INS del
municipi 2013-14 a P-3 i 1er d'ESO

Les Roquetes
CEIP Les Roquetes
CEIP Santa Eulàlia
CEIP Mediterrània
IES Alexandre Galí de Les
Roquetes
IES Roquetes II
Ribes
CEIP Els Costerets
CEIP Riera de Ribes
CEIP El Pi
CEIP Les Parellades
IES Can
Puig
IES
Montgròs

LÍNEES

PREINSC.

1
2
2
3

29
43
48
62

3
LÍNEES
2
2
1
1
3

69
PREINSC.
42
61
12
29
83

3
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Quadre d'infants preincrits a les tres llars del municipi curs
2013-14

Les Roquetes
Llar Tres Pins
Ribes
El Cargol
l'Espígol

P- 0
3
P- 0
5
2

2013- 2014
P-1
P- 2
23
18
P-1
P- 2
22
9
19
7

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Tomàs Carandell
Pregunta: diu que s’han assabentat que el Síndic de Greuges s’ha adreçat a
l’Ajuntament per fer una sèrie de recomanacions en relació a l’arrendament de
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l’Ermita de Sant Pau arrel d’una queixa de l’actual arrendatari. Tenen entès que les
recomanacions responen al fet que el contracte d’arrendament de l’Ermita va
finalitzar fa tres anys y en aquest temps l’Ajuntament no ha convocat un nou
concurs per a la seva licitació. Han vist l’escrit tramès pel Síndic i coincideixen amb
ell en creure que aquesta excepcionalitat s’ha de perllongar el mínim imprescindible
pel bé dels interessos de l’Ajuntament i del municipi. També entenen important que
es resolgui aquesta situació perquè no passi el que ja està passant amb bona part
del patrimoni cultural i social que la inacció de l’Equip de Govern l’acaba fent malbé
i en alguns casos arruïnant-lo. Per tot això demanen informació del que s’ha fet
amb aquesta qüestió i que es pensa fer, i, si s’ha respost al Síndic, que s’ha
respost.
Observacions: s’adjunten documents (3, 4, 5 i 6).
Resposta:
L’informem que l’equip de govern té la intenció de proposar al Ple en la
propera sessió de juliol l’aprovació del Plec de clàusules administratives i
tècniques que regiran el concurs per a l’arrendament d’aquest element
patrimonial.
Li adjuntem còpia dels contactes mantinguts al respecte amb el Síndic de Greuges.

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: respecte les terrasses dels bars n’hi ha algunes que no respecten els
limitis que tenen. També hi ha terrasses que ocupen places de pàrquing i s’hauria
de tenir cura perquè no hi hagi accidents.
Observacions:
Resposta:
Des del Departament de Governació s’emet informe, prèvia inspecció, envers les
sol·licituds d’ocupació de via pública amb terrasses d’establiments públics. Es
mesura i marca al terra la zona que s’hauria d’autoritzar, si bé és cert que és de
difícil control exhaustiu, i poden haver-hi excessos tant per part dels
clients/usuaris, com puntualment per part dels titulars/responsables dels
establiments en jornades de major afluència. Es continuarà la inspecció en aquesta
matèria. Pel que fa als elements de seguretat en les ocupacions en calçada, s’està
procedint a demanar la utilització dels elements que contempla la nova ordenança,
tot i que encara no sigui executiva.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: sobre les inscripcions escolars suposa que la resposta es lliurarà a
tothom.
Observacions:
Resposta:
Adjuntem informació referida a les inscripcions escolars demanada per vostè, el
passat Ple de maig:
Quadre de línees i preinscrits a les escoles i INS del
municipi 2013-14 a P-3 i 1er d'ESO

Les Roquetes
CEIP Les Roquetes
CEIP Santa Eulàlia

LÍNEES

PREINSC.

1
2

29
43
100

Ple ordinari
18 de juny de 2013

CEIP Mediterrània
IES Alexandre Galí de Les
Roquetes
IES Roquetes II
Ribes
CEIP Els Costerets
CEIP Riera de Ribes
CEIP El Pi
CEIP Les Parellades
IES Can
Puig
IES
Montgròs

2
3

48
62

3
LÍNEES
2
2
1
1
3

69
PREINSC.
42
61
12
29
83

3

72

Quadre d'infants preincrits a les tres llars del municipi curs
2013-14

Les Roquetes
Llar Tres Pins
Ribes
El Cargol
l'Espígol

P- 0
3
P- 0
5
2

2013- 2014
P-1
P- 2
23
18
P-1
P- 2
22
9
19
7

Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Maria Isabel Lucas
Pregunta: explica que sobre les noves instal·lacions del futur Casal d’Avis de
Roquetes fa molts, molts mesos que estan algunes llums enceses. No entén el per
què s’han de tenir enceses unes llums quan no es sap si s’utilitzaran.
Observacions:
Resposta:
Aquestes obres no s’han recepcionat per part de l’Ajuntament perquè no estan
finalitzades en la seva totalitat. El cap d’obra de l’empresa constructora ens ha
comunicat que amb motiu de les obres pendents i que s’estan executant les llums
s’encenen el temps estrictament necessari. Per part dels serveis tècnics municipals
s’han fet comprovacions in situ fora de l’horari de treball i les llums no estaven
enceses.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: diu que respecte el talús del revolt de Can Cuadras que va suposar
tancar la carretera vol saber i demana informació sobre les converses amb el
propietari, si hi ha algun estudi del terreny i informació sobre com està la situació.
Observacions:
Resposta:
Arrel dels despreniments de terres produïts el passat mes d'abril en el talús de la
Timba de Can Quadres i amb la finalitat de poder reobrir el trànsit rodat garantint
la seguretat de les persones es va encarregar un informe tècnic urgent sobre l'estat
d'aquest talús així com uns treballs de vigilància i direcció dels treballs previs per a
la estabilització provisional de l'esmentat talús.
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A partir d'aquestes primeres intervencions s'emet un informe per part d'un tècnic
especialitzat sobre les diferents actuacions que es podrien dur a terme en el talús
als efectes de la seva estabilització definitiva.
En aquest moment, i partint d'aquest informe tècnic, havent fet les consultes
oportunes a la Generalitat de Catalunya com a administració cedent d'aquest tram
de travessera urbana, es reprendran les converses amb la propietat afectada per tal
de concretar tècnica i jurídicament els termes de la intervenció.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: sobre el carril bici que va a Camils es va fer un estudi per a poder fer
l’ampliació. Vol saber com està la situació i si es podrà fer l’ampliació.
Observacions:
Resposta:
Per part de la Diputació de Barcelona es va realitzar un estudi d’alternatives per a
la construcció d’una passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la riera de Ribes i
una estimació dels costos de cada una d’elles, quan es duia a terme el projecte del
vial per a vianants i ciclistes paral·lel a la carretera que uneix els nuclis de Ribes i
Puigmoltó.
En quant a la seva execució, el PGOU vigent determina pel sector Can Jove que
aquesta ampliació haurà d’anar a càrrec del sector per establir una bona conjunció
urbanística del nou sector amb el poble de Ribes, a través del Passeig de
Circumval·lació. La gestió d’aquest sector és d’iniciativa privada i està pendent de
desenvolupament.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Social)
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: planteja que hi ha molts coloms a tot arreu. Pregunta si s’està fent
alguna cosa o si es pensa fer alguna cosa perquè sembla que hi ha queixes dels
veïns.
Observacions:
Resposta:
Hi ha hagut alguna queixa molt puntual per aquest tema i darrerament, a partir
d’una queixa d’una veïna del centre del nucli de Ribes, es va demanar una valoració
de la situació en aquesta zona (voltants de la Pla. Marcer) per part dels tècnics
experts de l’empresa de control de plagues que utilitza l’Ajuntament.
L’informe emès diu que es detecta una colònia reduïda de coloms (aproximadament
una vintena), i de tórtores ( mitja dotzena) –en aquest cas, fauna protegida- en la
zona, indret en el qual troben l’aliment i l’aigua que els cal. En la mateixa inspecció
destaquen que alguns edificis s’han assegurat per tal que no hi nidifiquin en els
llocs on acostumen a fer-ho (sotateulades, finestres de ventilació, etc.). Destaca
que l’edifici de l’església esta protegit en aquest sentit.
Com a resultats conclouen que la dimensió de la colònia no justifica una actuació de
captura per la regulació de la població, atès que l’únic que motivaria seria
reemplaçar els exemplars per altres que s’hi instal·larien. També ens han fet saber
que aquesta actuació no seria autoritzada per Medi Ambient de la Generalitat,
donada l’actual incidència i escàs risc que es detecta. El que si assenyalen és el fet
contraproduent que s’alimenti aquests coloms, com en ocasions succeeix, ja que
poden cercar aixopluc definitiu prop de les fonts d’alimentació, malgrat la dissuasió
detectada en els edificis.
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Finalment, les recomanacions que fan – i que cal adoptar- són de prendre mesures
preventives, recomanant que s’eviti la introducció d’una font induïda d’alimentació (
ciutadans que els alimenten) i, per altre banda anar controlant si hi han punts de
nidificació per tal d’estabilitzar la situació.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: respecte el camí de Can Zidro es va tancar per un estudi geològic del
cap de la llera segons ho publica la pàgina Web de l’Ajuntament. Voldria saber les
conclusions de l’estudi geològic i si s’ha de fer alguna altra actuació de la Diputació
sobre la zona o no. Vol saber si finalment es legalitzarà aquest camí com el d’accés
real al Montgròs, o es continuarà pel darrera. Demana informació de quin serà el
camí real del Montgròs.
Observacions:
Resposta:
El Consell Comarcal del Garraf, dins de les obres programades del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya 2010 (PUOSC), va adjudicar les obres d'arranjament del camí
de Can Sidro. Finalitzades les mateixes, es van detectar deficiències constructives
que van motivar que la direcció facultativa realitzés un estudi geològic per a
determinar les obres a realitzar. Havent-se realitzat ja aquell estudi, en aquesta
data, resta encara pendent tenir les propostes d'actuació, les quals, segons la
direcció facultativa està previst tenir-les per la setmana del 10 de juny.

13. Mocions, precs i preguntes

Primer.a).- Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA demana se li trameti tota la informació sobre el Pla de vianalització, costos
d’execució, el calendari previst i els punts més preocupants com el C. de la Riera, C. Major, i
C. del Pi.
b).- Sobre el projecte de Can Puig demana saber quan està publicat el projecte per
poder fer al•legacions.
c).- Demana que s’informi de com està el tema de Recursos Humans respecte el
departament de Serveis Socials que s’havia d’acabar de consolidar durant el mes de juliol.
Volen estar al corrent i tenir tota la informació.
Agraeix personalment a tothom i als treballadors la feina feta durant aquest anys.
Segon.a).- Segueix amb el torn de preguntes la Sra. Belen García Merat regidora del Partit
Popular fent dos precs.
En la entrada del colegio la Riera hay un hueco peligroso de desnivel muy acentuado
que no tiene ninguna valla con lo cual hay peligro para los niños. Pide que se tomen medidas
de seguridad.
b).- Reitera un ruego anterior respecto la existencia de ratas grandes en la C. Jaume
Balmes de Ribes. Piensan que vienen de los contenedores por falta de limpieza. Solicitan más
limpieza para esa zona.
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Tercer.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular refiriéndose a
la contestación que se les ha dado desde Gobernación sobre una pregunta realizada en el
Pleno anterior sobre el problema de la C. Eugeni d’Ors. Se les dice que no constan quejas ni
conflictos. Explica que las quejas de los ciudadanos se transmiten a través de su grupo.
Piden se les entregue el estudio que se vaya a hacer.
b).- Sobre una pregunta del mes de febrero y del mes pasado que no se les ha
contestado, sobre la limpieza de los imbornales del municipio.
Expone que no se le contesta la pregunta concreta. Ellos solicitaban concretamente
saber si habían concluido las labores de limpieza y que se priorizara la limpieza de las zonas
peatonales y si no habían concluido las labores de limpieza que se les concretara que zonas
habían sido limpiadas.
El Sr. Asín explica que la pregunta no era aquesta, sinó que demanaven concretament
la priorització en la neteja d’embornals de les zones peatonals i si no s’havia finalitzat volien
saber quines zones havien estat netejades i no se’ls contesta la pregunta concreta.
Respon l’Alcalde dient que cada any es fan el 100% dels embornals.
El Sr. Asín planteja que la pregunta no era aquesta. La pregunta concreta és que es
prioritzés, si no s’havia finalitzat, la neteja de les zones peatonals, i si havia estat finalitzada la
neteja, volien saber quines zones havien estat netejades.
c).- Hay un ruego que están haciendo desde el 2011, se hizo por primera vez el
26/07/2011, el 20/09/2011 por segunda vez, el 22/01/2012 se volvió a recordar, y por último de
nuevo el 19/02/2012 se volvió a pedir respecto la zona de la Rambla Santa Eulàlia, Masia Nova
ya que es que les tiene preocupados por el abandono y deterioro. Consideran que hay peligro
para las personas y que puede provocar accidentes, además del coste que puede suponer
para el Ayuntamiento. Hace dos años que reclaman estas actuaciones.
d).- Pide las respuestas con mayor anterioridad.
Quart.a).- Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
el seu grup s’uneix a la petició que s’acaba de fer pel company del PP referent al tema de les
preguntes.
b).- Respecte a la pregunta feta en el Ple passat sobre la Plaça Marcer de si es pensa
fer alguna actuació davant l’estat lamentable dels parterres.
Se li respon que es neteja cada setmana. Pensa que no hi ha cap acció pensada de fer
de millora dels parterres.
c).- Respecte la pòlissa de la RC que obliga a les entitats a fer una pòlissa individual per
actes al carrer i exclou a l’Ajuntament d’aquells actes que no organitza al 100%.
Veu que en la JGL del 28/05 s’ha adjudicat la contractació d’aquesta pòlissa de RC.
Demana se’ls faci arribar el document.
d).- En la Junta de Govern Local del 28/05 es va aprovar el Pla Pilot de Vianalització de
la Plaça de la Vila i en data 22 d'abril el Ple Municipal de l'Ajuntament va aprovar una moció,
presentada per UM9, en la que es prenien els següents acords.
Per això instem al Ple de la Corporació aprovar els següents acords:
1. Aturar el pla pilot de vianalització de la placa de la Vila i obrir un període de debat,
comunicació i participació obert amb els veïns i comerços de la zona afectada.
2. Mantenir una informació fluida i clara als grups municipals sobre el tema.
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En data posterior en una reunió convocada pel regidor van rebre informació sobre les
instàncies rebudes, opinions recollides en les reunions amb els veïns i modificacions que es
proposaven.
A data d'avui son coneixedors per la premsa de la voluntat de l'Equip de Govern de tirar
endavant la proposta de vianalització i observen com es fan treballs en la via pública
encaminats a aquest pla.
Planteja que l’acord hauria de tornar al Ple municipal i aquest tornar-ho a aprovar o no.
Creu que la regidoria no és ningú per tirar-ho endavant. Considera que és d’un dèficit
democràtic important, i que encara que estigués tot fet s’hauria de tornar a portar al Ple i que
aquest votés de nou per tirar endavant o no el Pla de Vianalització.
També demanaran l’informe de secretaria que se’ls diu que és favorable i pregunta com
es pot emetre un informe favorable de secretaria.
No sap quin sentit té que s’aprovin coses en el Ple quan la Junta de Govern Local
desprès les pot tirar endavant.
Vol saber quines són les raons que poden donar lloc en aquesta situació.
Per tot això demanem a aquesta secretaria que se’ls informi de quins són els passos a
seguir per invalidar una acció de govern que consideren és contraria a un acord de Ple i se’ls
informi i se'ls faci arribar tota la documentació relativa a la decisió de tirar endavant el projecte.
e).- Sobre el tema de l’editorial Enfadós, la publicació que han fet sobre el municipi de
Ribes, explica que se li ha fet arribar el conveni.
Creu que no queden garantits el retorn a l’arxiu de les imatges, amb les degudes
condicions. Això ha passat en altres poblacions que s’ha digitalitzat de manera que no permet
desprès la reproducció.
En la contesta se li diu que es va preguntar al grup d’acció cultural de Ribes, del qual ell
mateix en forma part, i que es responsabilitza al president de la decisió del nomenament dels
autors.
No sap si la Corporació sap el que està passant i pensa que s’ha d’anar alerta per la
contesta que se li ha lliurat que diu “com no se li va contestar en quatre mesos pel president
del grup d’acció cultural de Ribes, es va optar per decidir-ne uns, a més a més del Consell
assessor”.
Vol dir que sembla que aquesta entitat va demanar el conveni i no se li ha fet arribar i li
faran arribar ells mateixos.
Respon l’Alcalde dient, que la Secretaria volia contestar i ell li ha demanat que no ho fes
perquè entenen que aquest Ple no és un lloc de debat entre la secretaria i els regidors. En tot
cas la secretaria i la intervenció i els tècnics municipals estan a la seva disposició per tal
d’aclarir i ampliar tota la informació respecte les seves actuacions que tenen el recolzament per
part de l’Equip de Govern.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. Josep Lluís Llàcer Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9
dient, que en el Centro Cívico resultan imposibles las actividades por el calor ambiental. Al
parecer hubo la denuncia de algún vecino y el técnico desconectó los cables. Pregunta si se
piensa hacer alguna cosa al respecto, de cara al verano.
b).- Al principio de la C. Agricultura hay dos agujeros grandes de un palmo de hondo.
Pide que se reparen.
c).- En la misma calle hacia arriba se limpió una explanan para hacer un pàrquing. En
esa zona hay un jardín que parece un bosque. Pregunta si se piensa hacer alguna cosa. En
ese lugar se ha observado que se tira la basura en mitad del jardín. Pregunta si habría alguna
fórmula para saber de quien es esa basura por que no puede ser que eso ocurra.
d).- En la calle Murcia esquina García Lorca, no hay suficiente visibilidad para los
vehículos. Cree que se debería instalar un espejo de visibilidad de circulación.
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e).- Respecto la normativa de terrazas que se aprobó, hay varios bares que se dirigieron
al Ayuntamiento hace tiempo y lo entraron por el registro de entrada, preguntando cuando se
entregaran los permisos para adaptarse a la normativa y siguen esperando respuesta del
arquitecto.
f).- Después de finalizar el Pleno anterior se le comentó que en breve se visitaría el
Teatro i el Local. Todavía no se le ha dicho nada y pregunta cuando se hará.
Sisè.a).- Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno regidora de Convergència i Unió
preguntant el per què s’ha canviat la ubicació de la Fira de Roquetes. Li estranya que s’hagi
deixat instal·lar maquinària molt pesada i grans tràilers sobre el paviment de la Rambla del Parc
Central, degut al que pot suposar pel paviment quan al voltant hi ha solars buits.
Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió dient
que respecte les preguntes de maig, sobre el talús del revolt de Can Cuadras, demana se li
lliuri la informació tècnica sobre l’actuació que s’està duent a terme.
b).- L’ampliació del pont que va camí dels Camils, sembla que hi ha un informe de la
Diputació que planteja diferents maneres de fer-ho, però se li ha contestat que està pendent de
la reforma del sector, que és qui ha desenvolupar aquest pla.
Pregunta si l’Ajuntament contempla desenvolupar-lo. Demana que s’agiliti perquè el carril
bici s’ha quedat a interromput per l’actuació del pont.
c).- Sobre el Pla de vianalització es van demanar els informes tècnics i econòmics i no
se’ls ha lliurat. Demana que se’ls expliqui la situació i el per què ja s’està executant el Pla.
També demanen que se’ls lliurin les valoracions dels tècnics de la casa de tots els àmbits
implicats, perquè no entenen la forma d’actuar i d’interpretar .
Vuitè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
ha rebut un correu de CCOO sobre una modificació de la RLT. Demana se li lliuri la proposta.
b).- Demana que se li lliuri un informe sobre les subvencions que s’han demanat per
l’arranjament de l’edifici de la Casa de la Vila. Si s’han acceptat o no, o si estan en procés.
Demana que se li actualitzi la informació.
c).- Sobre el Casal d’Avis de Ribes ja fa temps que al bar tenen el rentaplats espatllat.
Ho planteja per un tema de salut i demana que es corregeixi.
d).- Sobre una pregunta feta per la Sra. Laura Marcos en el tema de les antenes de
telefonia.
La resposta lliurada ha estat “per part de les persones responsables del projecte executiu
s’informa que s’ha valorat tot el procés portat fins ara i en breu proposaran una reunió amb les
persones més significatives de la ciutadania”.
Demana concreció, doncs creu que dir les persones més significatives de la ciutadania
és no dir res.
Pensa que el problema és això i pregunta si els partits polítics estan dins d’aquesta
resposta. També planteja que hores d’ara no s’ha fet cap de les reunions proposades.
Novè.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular demanant
que es desbrossi, per un tema de mosquits, la riera davant del Mercadona. A més sembla que
hi ha una tipologia de plantes que desprenen mala olor i sembla que atrauen els mosquits.
Demana si es podria canviar aquest tipus de vegetació per un altra.
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Desitja bona Festa Major als presents.
L’Alcalde respon que s’intentarà respondre les preguntes el més aviat possible dins de
les possibilitats i el més clares possible.
Si hi ha alguna pregunta que el servei tècnic considera que no acaba d’entendre’s se’ls
farà una trucada a qui pugui aclarir-ho.
S’inicia la Festa Major, la separata de Ribes, Sant Pere. La separata de la Festa Major
de Sant Joan de Roquetes. Desitgen el poder-se trobar tothom al voltant de la celebració
d’aquest Sant Joan i Sant Pere i que es pugui compartir amb els veïns i veïnes els moments
d’esbarjo i celebració.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són tres quarts i cinc minuts de deu del vespre, de la qual s’estén
aquesta acta, que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que
hi són presents. Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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