Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 19 DE
FEBRER 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, dinou de febrer de dos mil tretze, quan són un quart menys cinc
minuts de vuit 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. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Sr. Joan Garriga Quadres
Sr. José Luis Llacer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asin Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
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Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

EXCUSATS:
Sra. Núria Mestres i Casas
Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets d’alcaldia
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
3. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 17 a EPL que fa a la
comunicació prèvia dels habitatges d’ús turístic

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
4. Modificació requisits registre parelles de fet
5. Aprovació conveni i acceptació subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per
les llars d’infants municipals. Curs 2011/2012
6. Aprovació conveni de col·laboració PQPI-PTT Ajuntament Sant Pere de Ribes- Dept.
D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
7. Aprovació del Pla Local de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
8. Resolució recurs de reposició sobre petició de compatibilitat.
ALTRES ASSUMPTES
9. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
que representen els grups CIU-VIA, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
10. Moció que presenta el grup municipal d’Unitat Municipal 9 al Ple de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes sobre l’autodeterminació dels Països Catalans.
11. Moció PSC sobre el Dret a decidir del poble de Catalunya
12. Moció del grup municipal Partit Popular sobre alternativa a la declaració sobiranista del
Parlament de Catalunya
13. Moció del grup municipal de Convergència i Unió per reclamar a l’Estat Espanyol que
no centrifugui el deu dèficit a Catalunya
14. Moció del grup d’ICV-EUiA-EPM i PSC de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de
suport a la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania
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15. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA-EPM de Catalunya de l’Ajuntamen5t de
Sant Pere de Ribes reclamant el manteniment del contracte programa pel que fa a
serveis socials bàsics
16. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de Catalunya
al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials i atenció a la
dependència.
17. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA de suport a la iniciativa legislativa popular
per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer
social
18. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
19. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar les actes del Ple ordinari de gener de data 22 de
gener, i l’acta del Ple extraordinari, de l’Estat del Municipi, de data 22 de gener d’enguany, amb
el vot unànime dels vint membres presents.

2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
D E C R E T 790/2012
Modificació de pressupost Exp. 24/2012

Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
Atès que 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 es pugui
ajornar per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès que en el pressupost de l’exercici 2011, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data en data 21 de desembre de 2010, prorrogat per l’exercici 2012 hi ha
aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de consignació es fa la següent modificació de
pressupost
Donat que hi ha despeses que s’han de carregar en el pressupost de l’exercici 2012 i
que hi ha aplicacions pressupostàries que han quedat insuficientment dotades amb factures
pendents d’aplicar es fa necessària la modificació urgent del pressupost
Vist l’informe emès per l’interventor Acctal. d’aquest Ajuntament i per raons d’urgència
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 24/2012 d’acord amb el detall
especificat a l’annex I, el resum del qual és el següent:
ESTAT DE D’INGRESSOS:
BAIXES
Anul·lació
TOTAL BAIXES

45.000,00
45.000,00
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TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

- 45.000,00

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Transferències
Anul·lació
TOTAL BAIXES

48.446,03
45.000,00
93.446,03

ALTES
Transferències
TOTAL ALTES

48.446,03
48.446,03

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

- 45.000,00

2n. Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I
3r Aprovar el canvi de finançament segons Annex II
4r Donar compte al proper Ple que es celebri
DECRET 0794/2012
Operacions de tancament
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
Atès que 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
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès que no hi ha més Juntes de Govern Local a l’any 2012 i que hi ha despeses
bancàries pendents d’aprovar.
Durant l’exercici 2012 s’han carregat als comptes de l’Ajuntament diferents comissions
bancàries per concepte de despeses de correu, comissions per emissió de transferències
urgents, liquidacions per manteniment de comptes corrents, així com les comissions
corresponents al servei de cobrament amb targetes bancàries del Banesto, que ascendeixen a
un total de 2.376,11 euros.
Atès l’informe de Intervenció – Tresoreria
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER: Aprovar les obligacions reconegudes de l’exercici 2012 corresponents a les
despeses de correu i les obligacions reconegudes de despeses de comissions bancàries, per
un import total de 2.376,11 €, segons es detalla a l’annex I.
SEGON: Donar compte al proper Ple que es celebri
DECRET

800 / 2012

MODIFICACIÓ ACORDS JGL REFERENTS A LES SUBVENCIONS PREU PÚBLIC
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EXP. 61/2012, EXP. 62/2012, EXP. 34/2012 PER CANVI
DE SITUACIÓ ECONÒMICA, DESESTIMAR
SOL·LICITUDS I ATORGAMENT
SUBVENCIONS PREU PÚBLIC LLAR D’INFANTS CURS 2012-2013
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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i la JGL de data
18/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 61/2012 atorgant un 10% de bonificació del preu
públic de la llar d’infants Els Tres Pins.
Nº
SOL.
61

DNI
QUOTA
SOL·LICITANT % BONIF. ESCOLARITZACIÓ
47630554S
10,00%
198,00 €

CÀRREC
AJUNT.
MES
22,00 €

CÀRREC
AJUNT.
2012
88,00 €

CÀRREC
AJUNT.
2013
132,00 €

Posteriorment en data 15/11/2012 la persona sol·licitant ha aportat documentació nova,
per registre d’entrada, que demostra el canvi de situació econòmica respecte al 2011. Tota
aquesta documentació no es va tenir en compte alhora de fer l’atorgament de bonificació de
La JGL de data 18/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 62/2012 atorgant un 10%
de bonificació de preu públic de llar d’infants Els Tres Pins.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

62

52428215Z

10,00%

198,00 €

22,00 €

88,00 €

132,00 €

Posteriorment la persona sol·licitant ha aportat documentació nova, per registre
d’entrada, que demostra el canvi de situació econòmica al no tenir dret a rebre cap prestació
per desocupació i només un petit subsidi durant 6 mesos.
La JGL de data 12/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 34/2012 atorgant un 30%
de bonificació del preu públic de la llar d’infants L’Espígol.
Nº
SOL.

DNI SOL·LIC.

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

34

48097567J

30%

154,00 €

66,00 €

264,00 €

396,00 €

Posteriorment en data 10/10/2012 i 12/12/2012 la persona sol·licitant ha demanat, per
registre d’entrada, que es revisés l’atorgament de subvenció ja que la seva situació al 2012 va
variar. Per a fer l’atorgament es va tenir en compte la declaració de renda conjunta del 2011 i
un cop comprovat, que el pare del infant no té feina i no rep cap ajuda o subsidi a l’any 2012,
s’ha calculat els ingressos de la mare mitjançant les nòmines del 2012 aportades al desembre.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència es considera
convenient aprovar els següents acords sense haver d’esperar a la primera Junta de Govern
Local del 2013.
Per aquest, el meu Decret
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RESOLC
1.- Modificar l’acord de JGL de data 18/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 61/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 10% i hauria de ser
del 30% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.
61

DNI
QUOTA
SOL·LICITANT % BONIF. ESCOLARITZACIÓ
47630554S
30,00%
154,00 €

CÀRREC
AJUNT.
MES
66,00 €

CÀRREC
AJUNT.
2012
132,00 €

CÀRREC
AJUNT.
2013
396,00 €

2.- Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 30%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de novembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14102.321.48903 – Transf. a famílies llars d’Infants Roquetes per un import total
de 352,00 € dels quals 88,00 € corresponen a l’exercici 2012 i 264,00 € a l’exercici 2013.
3.- Modificar l’acord de JGL de data 18/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 62/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 10% i hauria de ser
del 20% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

62

52428215Z

20,00%

QUOTA
CÀRREC
CÀRREC
CÀRREC
ESCOLARITZACIÓ AJUNT. MES AJUNT. 2012 AJUNT. 2013
176,00 €

44,00 €

132,00 €

264,00 €

4.- Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 20%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de novembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14102.321.48903 – Transfer a famílies llars d’Infants Roquetes per un import
total de 176,00 € dels quals 44 € corresponen a l’exercici 2012 i 132,00 € a l’exercici 2013.
5.- Modificar l’acord de JGL de data 12/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 34/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 30% i hauria de ser
del 40% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

34

48097567J

40%

QUOTA
CÀRREC
CÀRREC
CÀRREC
ESCOLARITZACIÓ AJUNT. MES AJUNT. 2012 AJUNT. 2013
132,00 €

88,00 €

352,00 €

528,00 €

6.- Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 40%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de setembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14101.321.48903 – Transf. a famílies llars d’Infants Ribes per un import total de
220,00 € dels quals 88,00 € correspondrien a l’exercici 2012 i 132,00 € a l’exercici 2013.
7.- Ratificar la resolució de l’acord de JGL de data 18/09/2012 referent a l’exp. 78/2012
on s’atorgava un 0% de bonificació de preu públic de llar d’infants, per que es comprova que no
hi ha cap errada en la valoració i no aporta documentació nova.
8.- Desestimar la sol·licitud núm. 132 amb núm. de DNI 26061257-A atès que en data
15/11/2012 va presentar la sol·licitud de baixa de la plaça de llar d’infants municipal del Cargol.
9.- Desestimar les sol·licituds núm. 60 amb DNI X5050679V, núm. 64 amb DNI
47632310T, núm. 115 amb DNI 47634135P per no poder optar a la subvenció per problemes
diversos i per no aportar la documentació requerida via telefònica.
10.- Atorgar les subvencions del preu públic de les llars d’infants municipals pel curs
escolar 2012 -2013, que es detallen a continuació:
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

LLAR
D'INFANTS

% BONIF.

QUOTA
ESCOLAR.

CÀRREC
AJUNT.
MES

CÀRREC
AJUNT.
2012

CÀRREC
AJUNT.
2013

109

52217870G

ELS TRES PINS

0,00%

220,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

123

Y2316405C

ELS TRES PINS

40,00%

132,00 €

88,00 €

352,00 €

528,00 €

128

47776540C

ELS TRES PINS

50,00%

110,00 €

110,00 €

440,00 €

660,00 €

140

X6096189Q

L'ESPIGOL

40,00%

132,00 €

88,00 €

176,00 €

528,00 €

124

47637912J

L'ESPIGOL

20,00%

176,00 €

44,00 €

176,00 €

264,00 €

131

X4256295F

L'ESPIGOL

30,00%

154,00 €

66,00 €

264,00 €

396,00 €

136

46818791Z

L'ESPIGOL

50,00%

110,00 €

110,00 €

440,00 €

660,00 €
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TOTALS

506,00 €

1.848,00 €

3.036,00 €

Ribes: per un import total de 2.904,00 € dels quals 1.056,00 € correspondrien a l’exercici
2012 i 1.848,00 € a l’exercici 2013 amb càrrec de l’aplicació pressupostària 14101.321.48903 –
Transfer a famílies llars d’Infants Ribes.
Roquetes: per un import total de 1.980,00 € dels quals 792,00 € correspondrien a
l’exercici 2012 i 1.188,00 € a l’exercici 2013 amb càrrec de l’aplicació pressupostària
14102.321.48903 – Transfer a famílies llars d’Infants Roquetes.
A pagar a les Llars d’infants prèvia justificació i aquestes queden condicionades a
l’aportació de la documentació requerida.
11.- Notificar a les empreses concessionàries de les llars d’infants municipals
interessats.

i als

12.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
DECRET 805/2012
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL FONS SOCIAL D’EXERCICICS 2010-2011.
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. 2012/1088 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social de les cotitzacions retroactives corresponents al pagament del
Fons Social de l’exercici 2010 i de l’exercici 2011 respectivament.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social de la cotització
retroactiva del Fons Social de l’exercici 2011, per import de 4.359,24 €, i el pagament total de la
Seguretat Social del Fons Social, exercici 2011, per un import de 5.164,79 € i el següent
desgloç per Codis de Compte de Cotització:
CCC

Total a ingressar

011108005952384

3.042,66 €

011108102497094

164,80 €

011108103203578

1.957,33 €

Total..........................................................5.164,79 €
2n. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social de la cotització
retroactiva del Fons Social de l’exercici 2010, per import de 3.643,98 €, i el pagament total de
la Seguretat Social del Fons Social, exercici 2010, per un import de 4.297,08 € i el següent
desgloç per Codis de Compte de Cotització:
CCC

Total a ingressar

011108005952384

1.518,05 €

011108005952384

1.309,71 €

011108102497094

164,94 €

011108102497094

171,94 €

011108102522760

37,05 €
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011108102522760

525,80 €

011108103203578

1.957,33 €

Total..........................................................4.297,08 €
DECRET 806/2012
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2012.
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. 2012/1089 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de desembre 2012.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de desembre
de 2012 per import de 170.003,62€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de
desembre de 2012 per un import de 192.147,79€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
de desembre de 2012 per import de -9.157,36€.
3r. Aprovar una despesa complementària en concepte de seguretat social per import
total de 1.224,70€ per manca de disponible en diferents autoritzacions de despesa (AD’s) de
personal.
DECRET / 0808/2012 CONTRACTACIONS
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.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local. El motiu d’urgència és la no existència de
sessions de la Junta de Govern Local fins el proper mes de gener.
Vist que la treballadora d’aquest Ajuntament Cristina Rius Solé ha presentat la baixa
voluntària del seu contracte temporal vigent com educadora social amb efectes del dia 31 de
desembre de 2012 condicionat a la seva contractació com educadora social interina fins
cobertura definitiva de la plaça a partir del dia 01/01/2013.
Vist que del resultat final del procés per generar una borsa de treball d’educador/a social
de data 19 de desembre de 2012, va guanyar la Sra. Cristina Rius Solé.
Vist que mitjançant el Decret 403/2012 va quedar aprovada la sol·licitud de pròrroga
d’excedència voluntària sense reserva de lloc de treball, però amb un dret preferent de reingrés
si existeix vacant de la seva categoria professional, de la Sra. Carme Aguilar Esplugas fins el
proper dia 31 de desembre de 2012
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Vista la instància presentada per la Sra. Carme Aguilar Esplugas en la que sol·licita el
reingrés a partir del dia 1 de gener de 2013.
Vist que hi ha una plaça vacant disponible de treballadora social ja que el proper dia
31/12/2012 causarà baixa la Sra. Antonia Milla Garcia.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de secretaria núm. 198/2012
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2012/1085
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.-Contractar a la Sra. Cristina Rius Solé com a educadora social, mitjançant un
contracte laboral d’interinatge fins cobertura definitiva de la plaça a partir del dia 1 de gener de
2013 amb un sou brut mensual de 2.129,50€, i aprovar la seva l’adscripció provisional al lloc de
treball d’educadora social base.
2n. Aprovar el reingrés de la Sra. Carme Aguilar Esplugas com a treballadora social a
partir del dia 1 de gener de 2013 amb un sou brut mensual de 2.303,35€.
3er.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
D E C R E T D’ALCALDIA NÚM. 809/2012
Relació de Factures núm. 42/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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..
Atès que 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
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local i atès que durant el mes d’agost de
2012 no hi haurà cap Junta de Govern Local per poder aprovar entre d’altres la relació de
factures
L’administració pública realitza habitualment la contractació de prestacions i serveis, fet
que es posa de manifest mitjançant la realització de contractes i la presentació de factures que
justifiquen aquestes prestacions.
La llei de Hisendes locals i els reglaments de desenvolupament pressupostari
determinen que l’acceptació d’aquestes factures impliquen la fase de reconeixement
d’obligacions que exigeix la tramitació del document comptable “O”.
D’altre banda l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que :
L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes als efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió
correspon a la intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació en el registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
Totes les factures que es presenten en aquesta relació han sigut comprovades i
conformades per l’àrea gestora de la despesa, havent comprovat si s’ha efectuat el
subministrament o el servei facturat.
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Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2044, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix l’obligatorietat de pagar en 40 dies des de l’entrada en el registre de les
factures. Donat que no hi ha més Juntes de Govern Local en l’exercici 2012, i que per poder fer
el pagament cal aprovar-les prèviament, es proposa aquest decret.
Per tot l’ anteriorment esmentat,
RESOLC
1r Aprovar les obligacions reconegudes i l’ordenació de pagament de la relació de
factures núm. 42/2012 que està composada per 346 factures i suma un total de 849.058,96 €,
la primera de les quals és la presentada per UNION FENOSA COMERCIAL, SL per import de
2.913,34 € i la darrera la presentada per TOMPLA SOBRE EXPRES, SL, per 272,25 €
2n Aprovar les obligacions de la relació de despeses de càrrecs per formalització del
premi de recaptació presentats per l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA segons ANNEX I
que està composada per 6 liquidacions i suma un total de 91.800,33 €
3r Aprovar la relació de reintegraments per la liquidació definitiva dels tributs de l’estat
2008 i 2009 de novembre i desembre 2012 per import de 53.383,16 € segons ANNEX II
4t Aprovar la relació de despeses de càrrecs en compte d’anuncis al DOGC i al BOP
ANNEX III, que està composada per 11 factures i suma un total de 1.650,00 €, la primera de les
quals és la presentada per DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per
180,00 € i la darrera és la presentada per DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per import de 70,00
€.
5è Aprovar les obligacions de la relació de despeses d’amortitzacions i interessos de
préstecs segons ANNEX IV, que està composada per 71 liquidacions i suma un total de
1.150.724,37 €, la primera de les quals és la presentada per ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA. per import de 3.694,58 € i la darrera la presentada per BANCO DE CRÉDITO
LOCAL, per import de 112.949,34 €.
6è Donar compte al proper Ple que es celebri
D E C R E T / 0811/2012
PAGAMENT NOMINA COMPLEMENTARIA DESEMBRE 2012
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. 2012/1087 d’Intervenció corresponent a la nòmina complementària de
desembre de 2012.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de la nòmina complementària de desembre de 2012 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

4.915,16 €

Retencions

1.071,67 €

TOTAL NET

3.843,49 €
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D E C R E T 0812/2012
Aprovació assignacions Regidors mes de Desembre 2012, Acceptació renúncia al
cobrament del 7% corresponent a una paga extraordinària, de les assignacions dels
regidors i grups municipals.
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
Atès que 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 es pugui
ajornar per a ser tractat a la Junta de Govern Local i atès que en l’exercici 2012 ja no hi haurà
cap més Junta de Govern Local per poder aprovar entre d’altres les Assignacions Regidors de
Desembre 2012, la renúncia 7% corresponent a la paga extra i la donació de les quanties
renunciades.
L’aprovació de les assistències a sessions dels regidors de l’ajuntament de Sant Pere de
Ribes, per resolució de l’Alcaldia (Decret 763/2011 de data 7 de juliol de 2011) és competència
de la Junta de Govern Local, donat que a 18 de desembre de 2012 hi ha hagut l’última Junta de
Govern Local de l’exercici i donada la urgència d’aprovar les esmentades despeses i
obligacions, aprovar aquesta resolució.
Es presenta la relació de les assignacions per assistències efectives a sessions dels
regidors del mes de desembre de 2012, justificades amb els fulls d’assistències efectives a
sessions de l’equip de govern, assistències efectives a sessions de l’àrea i assistències a
sessions de juntes de govern local, comissions informatives, Juntes de portaveus i plens.
Assistència a Ple

1.425,00 €

Assistències a Comissions informatives

741,00 €

Assistències a Junta de Portaveus

171,00 €

Assistències a Juntes de Govern Local

798,00 €

Assistències a reunions de govern

3.990,00 €

Total assistències Desembre 2012

7.125,00 €

Per altra banda alguns dels regidors del Consistori han presentat instància al registre
General de l’Ajuntament, renunciant a cobrar la quantitat corresponent al 7% (equivalent a una
paga extraordinària) de les indemnitzacions que es perceben durant tot l’any, per les
assistències efectives a sessions de l’equip de govern, assistències efectives a sessions de
l’àrea i assistències a sessions de juntes de govern local, comissions informatives, Juntes de
portaveus i plens, a descomptar de la quantitat corresponent al mes de desembre de 2012.
En les esmentades sol·licituds es demana que la quantitat resultant s’ingressi
íntegrament al número de compte de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil, entitat que
gestiona el banc d’aliments del municipi de Sant Pere de Ribes.
La quantitat resultant a ingressar a l’esmentada entitat és de 5.078,48 €
Per altra banda alguns Grups polítics municipals del Consistori han presentat instància al
registre General de l’Ajuntament, renunciant a cobrar el 7% (equivalent a una paga
extraordinària) de l’aportació anual 2012, aprovades per la Junta de Govern Local de data 17
de gener de dos mil dotze, a descomptar de la quantitat corresponent al mes de desembre de
2012.
En les esmentades sol·licituds es demana que la quantitat resultant s’ingressi
íntegrament al número de compte de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil, entitat que
gestiona el banc d’aliments del municipi de Sant Pere de Ribes.
La quantitat resultant a ingressar a l’esmentada entitat és de 4.648,35 €
Vist l’informe d’intervenció i per raons d’urgència i atès que no hi ha cap més Junta de
Govern Local per l’exercici 2012
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r Aprovar les obligacions de pagament mensuals de les assignacions als regidors del
mes de Desembre de 2012 per un import total de 7.125,00 € segons detall del full Annex I.
2n Acceptar la renuncia al cobrament d’un 7% equivalent a una paga extraordinària, de
les indemnitzacions que es perceben per les assistències efectives a sessions de l’equip de
govern, assistències efectives a sessions de l’àrea i assistències a sessions de Juntes de
Govern Local, comissions informatives, Juntes de portaveus i plens a descomptar de la
quantitat corresponent al mes de desembre de 2012, per import de 5.078,48 €
3r Acceptar la renuncia al cobrament d’un 7% equivalent a una paga extraordinària de
les aportacions que rebran els grups polítics municipals corresponent al mes de desembre de
2012, per import de 4.648,35 €
4t Transferir a l’ l’Associació de Voluntaris de Sant Camil, la quantitat de 5.078,48 €
import que resulta de la renuncia equivalent d’una paga extraordinària dels regidors que han
renunciat al cobrament i 4.648,35 € que resulta de la renuncia equivalent d’una paga
extraordinària dels grups polítics que han renunciat al cobrament fent un total de 9.726,83 €
5è Donar compte al proper Ple que es celebri
D E C R E T núm. 813/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
No obstant, a l’apartat 3.4 de dit Decret s’assenyala:
“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.”
En data 31/12/2012 es signen les certificacions d’obra de les actuacions “Rehabilitació
de coberta plana intransitable del pavelló polisportiu de Les Roquetes” i “Arranjament de vorera
a l’Avinguda de l’Onze de setembre al nucli de Ribes”. Les empreses adjudicatàries presenten
la corresponent factura, igualment en data 31/12/2012.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. Aprovar les certificacions d’obra que es detallen en el quadre següent :
Certificació
Núm. 1 i única
Núm. 1 i única

Actuació
Rehabilitació coberta plana
pavelló Roquetes
Arranjament vorera Av. 11 de
setembre nucli Ribes

Adjudicatari
DIRECCIÓ TÈCNICA DE
COBERTES, SL
CONSTRUCCIONS GIRALT, SL

Import €
87.963,93
36.355,67

TOTAL

2. Aprovar les obligacions reconegudes amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents:
Operació

Import €

Tercer

201200063776

87.963,93 O

13102

342 62228

201200063777

36.355,67 O

33000

155 60903

DIRECCIO TECNICA
DE COBERTES, SL
CONSTRUCCIONS
GIRALT, SL

Descripció
REHABILITACIÓ
COBERTA
PAVELLÓ
ROQUETES
MILLORA
VORERES AV.
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ONZE
SETEMBRE
Total

124.319,60

3. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió, tant de Junta de Govern Local
com del Ple, que es celebri.
D E C R E T D’ALCALDIA núm. 814/2012
REGULARITZACIONS DE CRÈDITS INCOBRABLES DE L’ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA.
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
No obstant, a l’apartat 3.4 de dit Decret s’assenyala:
“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.”
La Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
presenta relació número 12010 de crèdits incobrables referents a infraccions de trànsit per un
import total de 26.848,74 €, en virtut de les facultats atribuïdes a aquest Organisme mitjançant
acord de delegació de funcions de gestió i recaptació.
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona presenta les factures de
crèdits incobrables números 11079 i 12042 d’import 2.486,48 € i 13.258,37 respectivament per
a la seva aprovació.
Vist l’informe emès per l’interventor acctal d’aquest Ajuntament.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Acceptar la declaració de crèdits incobrables refent a la relació número 12010
presentada per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, per un import de 26.848,74 €, per haver resultat fallits els obligats al pagament, als
efectes de la seva baixa en comptes.
Comunicar aquest acord a la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
2n. Acceptar les factures de crèdits incobrables de tributs números 11079 i 12042 per
import de 2.486,48 € i 13.258,37 € respectivament.
Donar de baixa en la comptabilitat de l’Ajuntament els imports de les factures números
11079 i 12042 per import total de 15.744,85 €.
Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
3r. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió, tant de Junta de Govern Local
com del Ple, que es celebri.
D E C R E T D’ALCALDIA núm. 815/2012
REGULARITZACIONS D’INGRESSOS I DESPESES TANCAMENT EXERCICI 2012.
2011,

Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
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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.
No obstant, a l’apartat 3.4 de dit Decret s’assenyala:
“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.”
El Ple de l’Ajuntament, de data 31 de gener de 2012, va adjudicar a CAN PERE SCCL, el
procediment obert per a la concessió administrativa de l’ús privatiu de la finca masia Can Pere
de la Plana, per la quantitat de 2.000,00 € mensuals en concepte de cànon. Es van
comptabilitzar un dret reconegut anual per import total de 22.000,00 € i els corresponents
assentaments comptables d’exercicis futurs.
El termini de formalització del contracte finalitzava el dia 23 de febrer de 2012 i
l’adjudicatari CAN PERE SCCL va sol·licitar, en data 17 de febrer de 2012, l’ajornament de la
signatura del contracte per motius de caràcter personal i divers.
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març de 2012, va
aprovar l’acceptació de la pròrroga de la formalització del contracte de la concessió
administrativa de la finca masia de Can Pere de la Plana, per un termini de quinze dies hàbils, i
entendre que l’oferta feta en el seu dia per CAN PERE SCCL, en concepte de cànon mensual,
és de 800,00 €/mes en metàl·lic i 1.200,00 €/mes en concepte d’inversió en obres de millora
que l’adjudicatari s’obliga a realitzar sobre la finca objecte de concessió.
En data 10 d’abril de 2012, es signa el contracte administratiu d’adjudicació de la
concessió administrativa de l’ús privatiu de la finca masia Can Pere de la Plana. En
conseqüència, l’operació comptable de dret reconegut de l’exercici 2012 és formalitza per
import de 7.200,00 € (800,00 € x 9 mesos d’abril a desembre de 2012) i les operacions
comptables d’exercicis futurs per import de 9.600,00 € anuals (800,00 € x 12 mesos).
Per aquest, el meu decret
RESOLT
1. Aprovar els assentaments comptables derivats de l’acord adoptat pel Ple de data 20
de març de 2012, que tot seguit es relacionen:
NÚM. OPERACIÓ
COMPTABLE
201200066766

IMPORT

SIGLES

CONCEPTE

-14.800,00

DR/

201200066767

-24.000,00

CICFUT1/

201200066768

-24.000,00

CICFUT2/

201200066769

-24.000,00

CICFUT3/

201200066770

-24.000,00

CICFUT4/

201200066771

9.600,00

CICFUT1

201200066772

9.600,00

CICFUT2

201200066773

9.600,00

CICFUT3

201200066774

9.600,00

CICFUT4

Cànon 2012 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana. Període febrer a desembre
2012.
Cànon 2013 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana.
Cànon 2014 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana.
Cànon 2015 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana.
Cànon 2016 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana.
Cànon 2013 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana. ( 800,00.-€ metàl·lic i
1.2000,00.-€ en obres)
Cànon 2014 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana. ( 800,00.-€ metàl·lic i
1.2000,00.-€ en obres)
Cànon 2015 concessió administrativa finca Masia
Can Pere de la Plana. ( 800,00.-€ metàl·lic i
1.2000,00.-€ en obres)
Cànon 2016 concessió administrativa finca Masia
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Can Pere de la Plana. ( 800,00.-€ metàl·lic i
1.2000,00.-€ en obres)

2. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió, tant de Junta de Govern Local
com del Ple, que es celebri.
DECRET D’ALCALDIA 001/2013
Aprovació pressupost prorrogat exercici 2013 i ajustos en pressupost d’ingressos
i despeses.
L’art. 169.6 de la llei d’ hisendes locals Llei 2/2004 diu que: Si quan s’inicia l’exercici
econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considera automàticament
prorrogat el de l’anterior, amb els seus crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que
duguin a terme de conformitat amb el que disposen els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost.
La pròrroga no afecta els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure en
l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.
D’altre banda, el Reial decret 500/1990, de desenvolupament de la Llei 39/1988,
reguladora de les hisendes locals en el seu art. 21 diu
“1. Si en iniciar-se l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior fins al límit global dels
seus crèdits inicials, com a màxim.
2. En cap cas tindran singularment la consideració de prorrogables les modificacions de
crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici
anterior o estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que,
exclusivament, anessin a percebre's en aquest exercici.
3. En cas que una vegada ajustats a la baixa els crèdits inicials del pressupost anterior
en funció del que es disposa en el paràgraf precedent, s'obtingués un marge en relació amb el
límit global dels crèdits inicials de referència, es podran realitzar ajustos a l'alça en els crèdits
del pressupost prorrogat quan concorrin simultàniament les següents circumstàncies:
a) Que existeixin compromisos ferms de despeses a realitzar en l'exercici corrent que
corresponguin a unes majors càrregues financeres anuals generades per operacions de crèdit
autoritzades en els exercicis anteriors.
b) Que el marge dels crèdits no incorporables, relatiu a la dotació de serveis o programes
que hagin conclòs en l'exercici immediat anterior, permeti realitzar l'ajust corresponent fins a
aconseguir el límit global assenyalat, encara que només es puguin dotar parcialment els majors
compromisos vinculats al reembossament de les operacions de crèdit corresponents.
En qualsevol cas, els ajustos de crèdit determinats en els paràgrafs precedents hauran
de ser objecte d'imputació a les corresponents partides del pressupost prorrogat mitjançant
resolució motivada dictada pel president de la corporació, previ informe de l'interventor.”
Des de la intervenció municipal s’han analitzat els ingressos corresponents al pressupost
prorrogat, i s’ha comprovat que existeixen majors càrregues financeres, per la qual cosa es
proposen els ajustos d’ingressos corresponents i s’ajusten les partides de despeses per assolir
un pressupost equilibrat.
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Per aquest, el meu decret
Primer.- Aprovar la pròrroga del pressupost 2013 amb els ajustos sobre els ingressos
d’acord amb l’informe de la intervenció, segons el següent detall:

Capítol
1
2
3

Denominació
Impostos directes
Impostos directes
Taxes i altres

Pressupost
inicial 2011
11.615.477,75
2,00
3.340.962,61

Pressupost
prorrogat 2012
11.615.477,75
2,00
3.340.962,61

Pressupost
prorrogat 2013
11.615.477,75
2,00
3.340.962,61

Total
Ajustos
2013
-180.479,84
0,00
-195.985,10

Pressupost 2013
prorrogat amb
ajustos
11.434.997,91
2,00
3.144.977,51
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4
5
6
7
8
9

ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Alienació d'inversions
Transferències de
capital
Actius financers
Passius financers
Ingressos de capital
Total ingressos

6.571.371,14
773.322,94
22.301.136,44
0,00

6.571.371,14
773.322,94
22.301.136,44
0,00

6.571.371,14
773.322,94
22.301.136,44
0,00

-480.734,06
-31.218,36
-888.417,36
0,00

6.090.637,08
742.104,58
21.412.719,08
0,00

0,00
12.020,00
1,00
12.021,00
22.313.157,44

0,00
0,00
1,00
1,00
22.301.137,44

0,00
0,00
1,00
1,00
22.301.137,44

0,00
12.021,00
-1,00
12.020,00
-876.397,36

0,00
12.021,00
0,00
12.021,00
21.424.740,08

Segon.- Aprovar la pròrroga del pressupost de despeses 2013 amb els ajustos
necessaris proposats per la intervenció per ajustar-los als ingressos existents.

Capítol

Denominació
Despeses de
1
personal
Despeses corrents i
2
de serveis
3
Despeses financeres
Transferències
4
corrents
Despeses corrents
6
Despeses de capital
Transferències de
capital
7
8
Actius financers
9
Passius financers
Despeses de capital
Total despeses

Pressupost inicial
2011

Pressupost
prorrogat 2012

Pressupost
prorrogat 2013

Total Ajustos
2013

Pressupost
2013 prorrogat
amb ajustos

9.060.005,82

9.060.005,82

9.060.005,82

-101.329,35

8.958.676,47

8.070.252,28
820.000,00

8.070.252,28
820.000,00

8.070.252,28
820.000,00

-1.028.813,52
-249.230,00

7.041.438,76
570.770,00

1.142.160,32
19.092.418,42
0,00

1.142.160,32
19.092.418,42
0,00

1.142.160,32
19.092.418,42
0,00

-549.105,45
-1.928.478,32
1.197.841,98

593.054,87
17.163.940,10
1.197.841,98

8.719,00
12.020,00
3.200.000,00
3.220.739,00
22.313.157,42

0,00
12.020,00
3.200.000,00
3.212.020,00
22.304.438,42

0,00
12.020,00
3.200.000,00
3.212.020,00
22.304.438,42

0,00
0,00
-149.062,00
1.048.779,98
-879.698,34

0,00
12.020,00
3.050.938,00
4.260.799,98
21.424.740,08

DECRET/002/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 640/2012 incoat contra el
senyor R.F.G. amb DNI núm. 40.884.773-L i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 18 i 95, que el senyor R.F.G.. amb DNI núm.: 40.884.773-L, pot
ser autor/responsable del següent fet ocorregut a l’av. Santa Teresa, núm. 3 de Vallipeda a
Sant Pere de Ribes, el dia 20 d’agost de 2012 entre les 2:00 h. i les 4:00 hores i segons acta de
la Policia Local on manifesten:
“Que ens informen que s’han rebut diverses trucades de veïns queixant-se per música,
amb volum excessiu, provenint d’un domicili. Que una vegada al lloc, els agents han comprovat
que la música s’escoltava des del carrer. Que els agents han parlat amb el responsable de les
molèsties, el Sr. R.F.G. i s’ha demanat que baixes el volum de la música per haver-hi queixes
veïnals, i ha manifestat que no pensava baixar la música perquè considerava que no passava
dels decibels permesos, que son 65. Que els agents li han comunicat que se li aixecava acta
per les molèsties ocasionades i el Sr. R.F.G. es nega a signar l’acta. ”
2.- En data 19/10/2012, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 640/2012 i la
proposta de resolució contra el Sr. R.F.G. responsable de la producció de soroll a l’interior de
l’edifici mitjançant aparell reproductor de música, per sobre dels valors límits que exigeix la
convivència ciutadana i el respecte als altres, provocant molèsties al veïnat.
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3.- En data 02/11/2012, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular al·legacions i/o
proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor R.F.G. amb DNI 40.884.773-L, com a
responsable de la producció del soroll a l’interior de l’edifici mitjançant aparell reproductor de
música, per sobre dels valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres,
provocant molèsties al veïnat. Se segueix, per a la seva tramitació, el que assenyala la
Ordenança reguladora del sorolls i les vibracions i el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel
qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal atendre
el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú, atorga a les actes/informes
esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 20/08/2012 entre les 2:00h i
les 4:00h., el Sr. R.F.G. amb DNI núm. 40.884.773-L es responsable de provocar molèsties al
veïnat per la producció del soroll per sobre les valors límits que exigeix la convivència
ciutadana. Els fets suposen la comissió de:
- Falta lleu d’acord amb l’article 18 i en relació amb l’article 34 de la Ordenança
Reguladora dels sorolls i les vibracions, amb una multa de 6,01€ fins a 901,52€, segons
estipula l’article 22 de la mateixa ordenança.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança reguladora dels sorolls i les
vibracions, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
Sancionador i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. R.F.G. amb DNI 40.884.773-L com a responsable de la producció del
soroll a l’interior de l’edifici mitjançant aparell reproductor de música, per sobre dels valors límits
que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres, provocant molèsties al veïnat.
2.- Qualificar la esmentada infracció com a falta lleu d’acord amb l’article 18 i en relació
amb l’article 34 de la ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions.
3.- Imposar-li la sanció de 200€ (dos cents euros).
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201302491 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.
DECRET/003/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TAULES, CADIRES, CAIXES
FRIGORÍFIQUES D’ESTABLIMENTS DEL RAM DE L’HOSTELERIA I MERCAREIES,
EXPOSITORS I ALTRES ESLEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS COMERCIALS
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 639/2012 incoat contra el
senyor W.Z.L. amb NIE núm. X-2544040-X i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
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1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 074 I 096, que el senyor W.Z.L. amb NIE núm.: X-2544040-X, pot
ser autor/responsable del següent fet ocorregut a l’av. Onze de Setembre, núm. 20 de Sant
Pere de Ribes, el dia 29 d’agost de 2012 al voltant de les 23:30 h. i segons acta de la Policia
Local on manifesten:
“Que ens requereixen per queixes de veïns per taules i cadires a la via pública, que no
deixen passar. Els agents actuants han observat que a la terrassa del Bar Bus hi havia instal·lat
un projector i una pantalla gegant i a més la terrassa muntada superava els límits marcats al
terra. Que els agents han comptabilitzat un total de 16 taules amb les seves respectives cadires
i es trobava plena de clients veient el partit de la final de la supercopa. Els agents s’entrevisten
amb el propietari de l’establiment, el Sr. W.Z.L. que ha manifestat que no té permís per poder
posar la pantalla i el projector i presenta la llicència d’ocupació amb ref. 20083401 per a 30
metres. Com la terrassa es troba plena de clients, els agents han optat per no fer treure la
pantalla gegant i l’excés de taules fins que acabes el partit. Que un cop acabat l’enfrontament
esportiu, el Sr. W.Z.L. ha retirat els aparells electrònics i les taules que hi havia de més. ”
2.- En data 19/10/2012, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 639/2012 i la
proposta de resolució contra el Sr. W.Z.L. responsable de la ocupació de via pública amb taules
i cadires, que supera a la permesa en la llicència.
3.- En data 30/10/2012, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular al·legacions i/o
proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor W.X.L. amb NIE núm. X2544040-X,
com a responsable de la ocupació de la via pública amb taules i cadires, superior a la permesa
en la llicència. Se segueix, per a la seva tramitació, el que assenyala la Ordenança reguladora
d’ocupació de la via pública per taules, cadires, caixes frigorífiques d’establiments del ram de
l’hosteleria i mercaderies, expositors i altres elements annexos a establiments comercials i el
Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal atendre
el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú, atorga a les actes/informes
esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 29/08/2012 al voltant de les
23:30 hores, el Sr. W.X.L. amb NIE núm. X-2544040-X es responsable de la ocupació de la via
pública amb taules i cadires, que supera la permesa a la llicència. Els fets suposen la comissió
de:
- Falta greu d’acord amb l’article 8.3.h, de la Ordenança d’ocupació de la via pública per
taules, cadires, caixes frigorífiques d’establiments del ram de l’hosteleria i mercaderies,
expositors i altres elements annexos a establiments comercials, amb una multa de fins a 300€ i
s’haurà d’abonar la taxa per l’excés d’ocupació.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança reguladora d’ocupació de la
via pública per taules, cadires, caixes frigorífiques d’establiments del ram de l’hosteleria i
mercaderies, expositor i altres elements annexos a establiments comercials, el Decret
278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment Sancionador i el Decret
d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. W.X.L. amb NIE núm. X-2544040-X com a responsable de la ocupació
de la via pública amb taules i cadires superior a la permesa, el dia 29/08/2012 al voltant de les
23:30 hores.
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2.- Qualificar la esmentada infracció com a falta greu d’acord amb l’article 8.3.h) de la
ordenança reguladora d’ocupació de la via pública per taules, cadires, caixes frigorífiques
d’establiments del ram de l’hosteleria i mercaderies, expositors i altres elements annexos a
establiments comercials.
3.- Imposar-li la sanció de 298,12€ (dos cents noranta vuit euros amb dotze cèntims)
amb el següent desglossament:
- 200€ per la ocupació de via pública que supera la permesa en la llicència amb taules i
cadires
- 98,12€ per la taxa per l’excés d’ocupació.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201302522 per un import de 298,12€, 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.
DECRET D’ALCALDIA

004/2013

APROVACIÓ AUTORITZACIONS I DISPOSICIONS DE DESPESES.
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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..
Atès que 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
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local i atès que fins el dia 08 de gener de
2013 no hi haurà cap Junta de Govern Local per poder aprovar entre d’altres les autoritzacions
de despeses compromeses per a l’exercici 2013.
L’articulat 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, determina que la duració dels contractes de
gestió de serveis públics no podran tenir caràcter perpetu o indefinit, fixant-se necessàriament
en el plec de clàusules administratives particulars la seva duració i la de les pròrrogues de que
puguin ser objecte, sense que puguin excedir el termini, incloses les pròrrogues, definit en el
mateix article.
D’acord amb les bases d’execució aprovades amb el pressupost de l’exercici 2011,
prorrogat per l’exercici 2013, en el capítol VII article 22 punt 2 que diu:
“CAPÍTOL VII: PROCEDIMENTS I TRAMITACIÓ GENERAL DE LA DESPESA”
Article 22. Acumulació de fases d’execució del Pressupost: “AD” i “ADO”
2.2 - Cada any, durant el mes de gener, els serveis gestors de les despeses enviaran a
la Intervenció municipal els documents comptables “AD” corresponents als contractes,
acompanyats d’una còpia del certificat de l’acord d’aprovació de l’adjudicació o de la darrera
revisió de preus, a fi i efecte que es puguin registrar comptablement.
Es presenta la relació de contractes vigents per a l’exercici 2013 per tal de realitzar les
disposicions de despeses. Així mateix, des del departament d’Intervenció es considera
necessari realitzar les Autoritzacions de despesa d’aquells serveis compromesos des de l’Àrea
d’Intervenció, pel principi de prudència.
Vist l’informe emès per l’interventor acctal d’aquest Ajuntament.
Per aquest, el meu decret
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1r- Aprovar , pels contractes vigents per procediment obert o negociat per a l’exercici
2013, les disposicions de despeses (operacions comptables “AD”) per un import total de
1.160.182,90.-euros, imputades a les aplicacions pressupostàries de capítol 2, segons annex
núm. I, que s’adjunta.
2n- Aprovar, pels contractes menors vigents per a l’exercici 2013 i les disposicions de
despeses (operacions comptables “AD”) per un import total de 159.436,04.-euros i les
autoritzacions de despeses (operacions comptables “A”) per un import total de 563.320,56.euros, imputades a les aplicacions pressupostàries de capítol “2” segons annex núm. II, que
s’adjunta.
3r- Aprovar les disposicions de despeses (operació comptable “AD”) de les aportacions
compromeses vigents que l’Ajuntament realitza a les diferents entitats i beneficiaris, per un
import total de 72.529,00.-euros, imputades a les aplicacions pressupostàries del capítol “4”
segons annex núm. III, que s’adjunta.
4r- Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
D E C R E T 5/ 2013
APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT CAVALCADES
CORRESPONENTS AUTORITZACIONS DE DESPESA

DE

REIS

2013

I

LES

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.
Amb motiu de la celebració de les tradicionals cavalcades de Reis al municipi el 5 de
gener de 2013, cal contractar diversos serveis de suport per tal de sonoritzar l’acte de la
cavalcada a les Roquetes, dur a terme les posteriors neteges viàries tant a Ribes com a les
Roquetes i contractar una assegurança d’accidents personals per als participants a la
cavalcada de Ribes, que generaran les corresponents factures i rebut.
Dins d’aquesta programació hi ha serveis de suport que requereixen de la corresponent
autorització de despesa i que la seva aprovació no pot esperar a la propera sessió de Junta de
Govern Local.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. Aprovar la incorporació d’aquestes activitats dins la pòlissa d’assegurança de
Responsabilitat Civil de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2. Aprovar la realització d’aquestes activitats amb un cost total de 4.403,26€ dels quals
4.003,26€ corresponen a Capítol 1 i 400,00€ a Capítol 2
3. Aprovar les següents autoritzacions de despesa:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
12101.338.22609
(Festes populars)
12102.338.22609
(Festes populars)

SERVEIS DE SUPORT
Serveis de suport Cavalcada Ribes (Neteja, assegurança, preventiu
sanitari...)
Serveis de suport Cavalcada les Roquetes
TOTAL (IVA inclòs)

DESPESA
300,00 €
100,00 €
400,00 €
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DECRET D’ALCALDIA 6 /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 24 de desembre al 4 de gener)
Núm.
Liquidació

Import

20130
0011

1
63€

20130
0004

1
30,80€

20130
0019
20130
0031

Sol·licitant

2,

ALONSO
GENOVEVA
PENYA

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

MARTÍNEZ,

Velázquez, 50

Gual
permanent

BARCELONISTA

Pau, 4 Bxs-1a

Taules
cadires

i

Nou, 28 1r-b

Mercaderies
expositors

i

RIBES
TORRIJOS
MARIA PAZ

FERNANDEZ,

18€
1
035,32€

GONZALEZ
ESTEBAN

GUTIERREZ,

Rambla

del

Xurreria

Garraf

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
DECRET 7/2013
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. 13000280 del dia 24 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 104 infraccions i per un import de 13.000,00
€.
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. 13001091 del dia 31 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 76 infraccions i per un import de 9.900,00 €.
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. 13001713 del dia 04 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 15 infraccions i per un import de 2.100,00 €.
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. 13000607 del dia 24 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de 300,00 €.
5è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
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relació núm. 13001360 del dia 31 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 100,00 €.
6è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13001963 del dia 04 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 10 infraccions i per un import de 1.200,00 €.
DECRET 8/2013
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 12000606 del dia 24 de desembre de 2012 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 11 infraccions i per un
import de 3.300,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13001358 del dia 31 de desembre de 2012 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infraccions i per un import
de 500,00 €.
3r. 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. 13001962 del dia 4 de gener de 2012 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infraccions i per un import de
1.000,00 €.
DECRET 9/2013
RESOLUCIÓ ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant el sobreseïment de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13000376
Comença per (expedient i nom): 1200005405 J.A.M.C.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005405 J.A.M.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 al precepte de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en el possible error en els elements que
van donar lloc a la incoació del mateix o en la seva tramitació posterior.
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L’instructor de l’esmentat expedient formula proposta de resolució en els següents
termes:
A la vista del contingut de l’al·legació presentada i un cop examinats els antecedents
existents en el propi expedient sancionador, es posa de manifest la concurrència dels errors
al·legats, per la qual cosa és procedent estimar les mateixes, procedint a l’arxivament de
l’expedient, sense declaració de responsabilitat.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona en
el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.
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.
D E C R E T 10 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13000377
Comença per (expedient i nom): 1200004524 G.G.G.,S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004524 G.G.G.,S.L.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada 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
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conductor presumptament responsable de la infracciós denunciada, sense que s’haguessin
atès els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar nou
expedient sancionador per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 11 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13000378
Comença per (expedient i nom): 1200006309 J.C.R.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005258 M.C.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 van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant les mateixes en l’existència de
causes justificatives per a la realització de les conductes denunciades.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Les infraccions denunciades no han estat desvirtuades per les persones notificades, que
basen les seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les
mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional s'han
d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització viària
que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la
responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
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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 de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 12 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13001172
Comença per (expedient i nom): 1200004994 J.B.H.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004256 M.L.D.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 van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament.
L’instructor dels esmentats expedients, a la vista de les al·legacions formulades i de la
resta de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
Els respectius expedients sancionadors 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
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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.
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 les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 13 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13001211
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Comença per (expedient i nom): 1200004095 A.F.S.E., S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200002692 C.V.R.
Total expedients: 4
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,
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.
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SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 014/2013
Modificació de pressupost Exp. 01/2013
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
Atès que 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 es pugui
ajornar per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès el pressupost de l’exercici 2011, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data en data 21 de desembre de 2010, prorrogat per l’exercici 2013 on s’ha de generar
projectes nous per a l’ocupació, es fa la següent modificació de pressupost.
Vistes les sol·licituds de modificació de pressupost de l’Àrea de Desenvolupament
econòmic i social i de l’àrea recursos humans on es diu que s’han de generar les subvencions
del Servei Local d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i l’aportació municipal per les
dues subvencions dels Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) per poder
contractar el personal el més aviat possible i poder justificar el màxim de la subvenció.
Vist l’informe emès per l’interventor Acctal. d’aquest Ajuntament i per raons d’urgència
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r Acceptar les següents subvencions atorgades pel Servei Local d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC)
Núm. Expedient resolució
CC12/12BLL0452
12/ATTCC2/185/0080573
JPO-30-2012
B-039/12
B-075/12

Projecte i/o Programa
Forma i Insereix

Ordre reguladora
EMO/284/2012

Import atorgat
39.811,50€

Joves per l’ocupació
AODL (Eugènia )
AODL (Marta)

EMO/293/2012
EMO/349/2012
EMO/349/2012

157.359,00€
27.045,55€
27.045,55€

12/FOAP/187/0077316

FOAP

EMO/286/2012

112.075,50€

2n Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 1/2013 d’acord amb el detall
especificat a l’annex I, el resum del qual és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
ALTES
Generacions
TOTAL ALTES

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

363.337,10
363.337,10

363.337,10

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Transferències
TOTAL BAIXES

23.029,88
23.029,88

ALTES
Transferències
Generació
TOTAL ALTES

23.029,88
363.337,10
386.366,98

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

363.337,10
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3r. Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I
4art Donar compte al proper Ple que es celebri
D E C R E T 15 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. A.V.N., 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. A.V.N., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. A.V.N., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154.04., segons expedient 1200005575. Imposar la multa de 100,00- € . Donat que ja s’ha
realitzat el pagament de la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons
l’article 80 de la Llei de Seguretat Viària.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
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. A.V.N. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.04 del Reglament de Circulació. Donat que ja s’ha realitzat el pagament
de la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article 80 de la Llei
de Seguretat Viària.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 16/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. F.S.H., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. F.S.H., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
l'agent denunciant comprova que el dia 18 de desembre de 2012 el vehicle continuava al
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mateix lloc estacionat. Que el domicili del titular és Av.Mas d'en Serra, 101 (casa amb garatge),
el qual està a una distància d'uns 50 metres.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. F.S.H., autor d’una infracció a la Ordenança Municipal de Circulació,
previst en l’art. 14.17., segons expedient 1200005719. 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 al Sr. F.S.H. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 14.17 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
DECRET 17/2013
MESURES PER A CONTENCIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL
Per tal de poder donar compliment a les instruccions de
despesa, s'han tingut en compte una sèrie de mesures que són
durant l'exercici de 2012 i següents, també per donar compliment
de 30 de desembre mesures urgents en matèria pressupostària,
correcció del dèficit públic.

contenció i reducció de la
necessàries portar a terme
a l'establert al RD 20/2011,
tributària i financera per la

L’article 3.2 del Real Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre exposa:
Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
L’article 23.DOS de la Llei 2/2012, de 29 de juny estableix:
Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Vist que en relació als serveis essencials competència de l’Ajuntament s’ha d’estar a
l’establert en els articles 25 a 28 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vist que els sectors prioritaris per l’Ajuntament són en aquests moments, els derivats de
la de crisi financera i d’atur en el municipi, per tal de donar suport i assessorament a les
persones que pateixen aquestes situacions, així com els relacionats amb la seguretat ciutadana
i l’ordenació del tràfic de vehicles i que es determinen en:
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a) Seguretat en llocs públics i ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies
urbanes.
b) Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
c) Funcions relacionades amb la promoció econòmica, l’ocupació i la formació permanent
en el municipi.
d) Vigilància i medi ambient del territori del municipi.
e) El manteniment de les escoles del municipi
Vist l’informe de Secretaria 8/2013 de data 10 de gener de 2013.
RESOLC:
PRIMER.- En relació als sectors prioritaris i relatives a contractacions temporals de
personal
La contractació temporal de personal laboral i/o el nomenament de funcionaris interins
als supòsits següents es realitzarà únicament en els supòsits i per necessitats urgents i
inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics prioritaris o essencials, es
consideren en aquest sentit la substitució o contractació de:
a) Personal de la Policia Local i personal administratiu relacionat amb el departament de
Governació.
b) Personal amb prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social,
treballadors socials, educadors socials, tècnic mitjà de serveis a les persones i personal
administratiu de l’Àrea.
c) Personal amb funcions de promoció econòmica, de l’ocupació i formació permanent al
municipi, tècnics de promoció econòmica, tècnic mitjà de promoció econòmica, tècnic mitjà de
serveis a les persones i educadors especialitzats.
d) Personal amb funcions relacionades amb la vigilància i el medi ambient, com vigilants
notificadors i tècnic mitjà de medi ambient.
e) Personal amb tasques relacionades amb el manteniment de les escoles, com
conserges.
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la propera sessió
que es celebri.
DECRET D’ALCALDIA 18 /2012
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 7 a l’11 de gener)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

201300053

184,37€

POZO
MORIANA JACINTO

Jacint
Verdaguer, 47

201302490

197,36€

TESAN
CALVO, RAFAEL

25

201300446

80,50€

SANCHEZ
DE
LA
CAMPA
PERIÑAN, JUAN

6

Tipus
d’ocupació/obra
Gual
permanent

Carles Buigas,

Gual
permanent

Av. Catalunya,

Placa
minusvàlids amb
matrícula
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201300043

80,50€

GONZALEZ
SILVA, JOSE

Lluís
Companys, 67 1r-1a

Placa
minusvàlids amb
matrícula

201300449

468,70€

HERRERA
CASTILLA,
JONATHAN

Roger de Flor,
100 Bxs. 1-B

Taules
cadires

201302486

61€

MUDANZAS
CONTROL

Comtes
de
Barcelona, 13 1r-1a

201300448

53,50€

CASA
AMETLLER, S.L.

Sitges,
Bxs-2a

201300033

230€

CHIAPINELLI,
ALAIN
LOUIS
ANTOINE

6

201300052

62€

MARIN
MONTOYA, JOSE

28

i

Mudança
Tancament
de carrer

Ba Puigmoltó,

Bastides

Edisson,

Bastides

18

1r-1a

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
D E C R E T 19/2013
Ajuts urgencia 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’ajuts d’urgència
social i el tipus d’ajut (deutes de subministrament) i la situació de les famílies no permet
esperar a la següent Junta de Govern Local per tramitar-les.
Atès els informes dels tècnics de Benestar Social on es justifica les dificultats
econòmiques de les famílies que es relacionen: Expedients 2006/36, 2001/19, 2008/494,
2008/43, 2005/121, 2009/212, 2002/57, 2010/972, 2009/230
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
1.- CONCEDIR un ajut d’urgència social a les unitats familiars a que fan referència els
expedients:
Expedient núm. 2006/36 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de
76,27€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referència
2255859 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL FENOSA
Expedient núm. 2001/19 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de
85,17€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
E7201N02905718),efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2008/494 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 54,37€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’aigua (Núm. de rebut
2012/3), efectuant el pagament a la COMPANYIA d’AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES
Expedient núm. 2005/121 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 75,62€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
E7201N02957840), efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA.
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Expedient núm. 2002/57 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de
195,45 €, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
20283661608 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA E-ON ESPAÑA.
Expedient núm. 2009/230 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 188,00€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
PK201NA0480970) efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2010/972 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 147,98€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de
referència 0045177227141 per import de 101,36€ ); efectuant el pagament a la COMPANYIA
IBERDROLA; i de 46,62€ per fer front al deute en concepte de subministrament d’aigua (núm.
De rebut 2012/3) efectuant el pagament a la COMPANYIA AIGÜES DE SANT PERE DE
RIBES
Expedient núm. 2009/212 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 350€, per fer front al deute en concepte de medicació efectuant el pagament a la farmàcia
Duran i Duran SCP ( NIF J64988637) al núm. De compte 2100 4006 09 2200025043.
Expedient núm. 2008/43 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import de
137,77€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referència
7133936 per import de 68,35€ ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL
FENOSA i per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat ( núm. De
referència 400140476740062000 per import de 69,42€ ) efectuant el pagament a la
COMPANYIA ENDESA.
2.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
3.- DONAR COMPTE d’aquest decret en el proper Ple que es porti a terme.
DECRET 20/2013
NOMENAMENT
DERIVADA.

FUNCIONS

CAP

ACCIDENTAL

GOVERNACIÓ

I

DESPESA

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.
Atès que l’Inspector Cap de la Policia Local, Sr. Antonio Picón Parra, restarà absent per
vacances corresponents a 2012, des del 14 al 23 de gener de 2013, ambdós inclosos.
Vist que l’Inspector Cap de la Policia Local proposa el nomenament del sergent Sr. Enric
López Gil perquè faci les funcions de Cap Accidental de l’Àrea de Governació/Policia Local
durant la seva absència.
Vist l’informe del Director de Règim Intern en relació a la despesa de productivitat per
assumpció de major responsabilitat que comporta el nomenament del Sr. Enric López Gil com a
Cap Accidental de l’Àrea de Governació/Policia Local.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Nomenar al sergent de la Policia Local, Sr. Enric López Gil, perquè faci les funcions
de Cap Accidental de l’Àrea de Governació/Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, en substitució de l’Inspector, durant el període del 14 al 23 de gener de 2013, ambdós
inclosos, comportant una despesa en concepte de productivitat per assumpció de major
responsabilitat per import de 169,70€, a càrrec de la partida 21100.130.15000
Productivitat/Governació.
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2n.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
D E C R E T núm.21/2013
En virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia 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.
No obstant, a l’apartat 3.4 de dit Decret s’assenyala:
“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.”
El 17 de gener de 2013 tindrà lloc a Barcelona, la celebració de la “Jornada pràctica
sobre l’Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les novetats de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013”, adreçada a funcionaris d’habilitació estatal,
entre d’altres.
L’objectiu principal de la jornada, de caràcter pràctic, serà resoldre els dubtes que es
plantegen a les intervencions i a les tresoreries dels ens locals, davant els canvis legislatius i
modificacions que es deriven de l’Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les
novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. Aprovar les inscripcions a la “Jornada pràctica sobre l’Ordre HAP/2105/2012, el RD
1619/2012, la Llei 7/2012 i les novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2013”, de la Interventora i la Tresorera d’aquest Ajuntament, Sra. Crisèida Ramírez Domínguez
i Sra. Anna Carnicer Heras.
2. Aprovar la despesa i l’obligació reconeguda a nom del COL·LEGI DE SECRETARIS
DE BARCELONA, per import total de 400,00 €, en concepte de les quotes d’inscripció a
l’esmentada jornada de la Interventora i la Tresorera d’aquest Ajuntament, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 41000.929.16200 (Formació i perfeccionament del personal – No
imputables).
3. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió, tant de Junta de Govern Local
com del Ple, que es celebri.
D E C R E T núm. 22/2013
ORDRE DE REPOSICIÓ AV. MONTSANT, 53
Atès que el passat 15 de juny de 2012 el Sr. O.G.S va rebre notificació del decret
332/2012 en virtut del qual s’acorda el següent:
“1. DESESTIMAR les al·legacions presentades per O.G.S en data 17 de febrer de 2012.
2. REQUERIR al Sr. O.G.S perquè en el termini de 15 dies hàbils aporti documentació
gràfica suficient que permeti valorar la futura legalització de les obres realitzades.
3. ADVERTIR l’interessat que en cas de que no s’aporti la documentació requerida en
l’anterior punt dispositiu l’Ajuntament no disposarà de la informació suficient per valorar la
futura legalització de les obres i procedirà acordar la reposició de la realitat física alterada.
4. NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.
En data 28 de junt de 2006 el Sr. G.S. va sol·licitar una pròrroga del termini concedit de
30 dies per impossibilitat de reunir la documentació sol·licitada que li va ser concedida per
Decret 446/2012 de 19 de juliol de 2012 notificat el 30 de juliol d’aquest any.
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Atès que el termini ha transcorregut sobradament sense que l’interessat hagi aportat la
documentació requerida.
Atès que en Decret 332/2012 s’advertia expressament que en cas de no aportar la
documentació requerida es procediria a ordenar la reposició de la realitat física alterada d’acord
amb el que estableix la legislació urbanística vigent.
L’informe jurídic emès en data 24 de desembre de 2012 proposa requerir a l’interessat
per a que en el termini d’un mes efectuï la reposició de la realitat física alterada consistent en la
retirada del tancament de fusta instal·lat a la terrassa de l’habitatge unifamiliar situat a
l’avinguda Montsant, 53 del sector Can Lloses, advertint que en cas de que no compleixi amb
l’ordre de reposició acordat es podrà optar entre l’execució subsidiària o la imposició de multes
coercitives.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. REQUERIR al senyor O.G.S (d’ara endavant, l’ interessat) per a que en el termini d’
UN MES procedeixi a la reposició de la realitat física alterada consistent en la retirada del
tancament de fusta realitzat a la terrassa de l’habitatge unifamiliar de l’Av. Montsant, 53 de la
urbanització de Can Lloses.
2. ADVERTIR l’interessat de que en cas de que no es compleixi l’ordre de reposició
acordat l’Ajuntament podrà optar entre la execució subsidiària o la imposició de multes
coercitives d’acord amb el que estableix l’art. 225 del TRLUC.
3. NOTIFICAR aquest acord als interessats.
D E C R E T núm. 23/2013
CADUCITAT-INCOACIÓ BLAUMAR, 15, 2n 2a
En data 11 de febrer de 2011 es va notificar el Decret 313/2012, de data 19 de gener que
acordava el següent:
“Primer.- INCOAR PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
al Sr. G.D i a la Sra. G.S.S per raó de la realització actuacions de cobriment terrasses a la
planta superior de l’habitatge en la finca situada al carrer Blaumar, 15, 2n 2a, UR-5, sector Els
Colls; es concreten en el cobriment de la terrassa i la seva ampliació, ocupant la zona de la
pèrgola original de l’immoble.
Segon.- ATORGAR als interessats un termini de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar
des de la notificació d’aquest decret, D’AUDIÈNCIA PRÈVIA A L’ADOPCIÓ DE L’ACORD
D’ORDRE DE REPOSICIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA.
Contra aquest acord, en data 28 de febrer de 2011, es van presentar al·legacions en
virtut de les quals es sol·licitava que es deixés sense efecte l’expedient incoat.
Consta a l’expedient informe jurídic de desestimació d’al·legacions de data 24 de març
de 2011 que no va ser traslladat a l’interessat.
La llicència d’obres sol·licitada pel Sr. T.B va ser denegada per acord de JGL de 11 de
desembre de 2007, contra el qual es va interposar recurs de reposició que a la seva vegada va
ser desestimat per acord de JGL de 11 de març de 2008, contra el qual es va interposar recurs
contenciós administratiu.
El passat 19 de juny de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat
Sentència núm. 474 en virtut de la qual es desestima el recurs d’apel·lació formulat per G.D.T.B
contra la Sentència 203/2010 de 14 de juny del Jutjat Contenciós administratiu núm. 4 que
resol desestimar la demanda interposada pel Sr. T.B contra l’acord de Junta de Govern Local
de 11 de març de 2008 de desestimació de recurs de reposició presentat contra acord de
denegació de llicència d’obres de reforma i ampliació, que es confirma per ser ajustat a dret.
Atès el que estableix l’art. 202 TRLUC pel que fa a la caducitat dels procediments de
protecció de la legalitat urbanística.
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Atès que han transcorregut mes de sis mesos des de la data d’incoació de l’expedient
6/2011.
Atès el que prescriu l’art. 227 TRLUC en els seus apartats 1 i 2 en quan a la prescripció
de les infraccions urbanístiques.
Vist l’informe jurídic emès en data 31 de desembre de 2012 pel qual proposa caducar
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 6/2011, desestimar les al·legacions
formulades en data 28 de febrer de 2011 pels senyors G.D.T.B i I.L.G, incoar un nou
procediment de protecció de la legalitat urbanística per raó de la realització d’obres de
tancament de terrassa quina llicència va ser denegada i atorgar als interessats un termini
d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord de restauració de les obres realitzades.
Vist els articles 199 i 205 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, LLUC), així com
els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. CADUCAR l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 6/2011 per transcurs del
termini legalment establert incoat el 22 de maig de 2012 i procedir al seu arxiu.
2. INCORPORAR a l’expedient còpia compulsada dels documents que integren
l’expedient 6/2011 als efectes oportuns.
3. DESESTIMAR les al·legacions formulades pels Srs. G.D.T.B i I.L.G en data 28 de
febrer de 2011.
4. INCOAR un nou procediment de protecció de la legalitat urbanística al Srs. G.D.T.B i
I.L.G per raó la realització d’obres de tancament de terrassa en habitatge existent quina
llicència va ser denegada per acord de Junta de Govern Local de 11 de desembre de 2007.
5. ATORGAR als interessats un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a
l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat física alterada per tal de
que pugui presentar les al·legacions que consideri convenients.
6. NOTIFICAR el present acord als interessats.
D E C R E T núm. 24/2013
CADUCITAT-INCOACIÓ JAFRE, 71
En data 4 de juny de 2012 es va notificar Decret 313/2012 de 22 de maig de 2012 que
acordava el següent:
“PRIMER. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística als Sr. A.G.V i la
Sra. M.C.L.R (d’ara endavant, els interessats) per raó la realització d’obres de construccions
auxiliars a la parcel·la de la seva propietat.
SEGON. ACORDAR la SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que
s’estan executant a la seva propietat.
TERCER. ATORGAR als interessats un termini de QUINZE (15) DIES HÀBILS
d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat
física alterada per tal de que puguin presentar les al·legacions que considerin convenients i en
les quals hauran d’aportar documentació gràfica suficient que permeti valorar la possible
legalització de l’obra quan s’aixequi la suspensió de llicències en l’àmbit de Can Lloses – Can
Marcer.
QUART. ADVERTIR als interessats que en cas de que no s’aportin la documentació
requerida en l’anterior punt dispositiu l’Ajuntament no disposarà de la informació suficient per
valorar la futura legalització de les obres i procedirà acordar de forma immediata la reposició de
la realitat física alterada.”
Des de la data de notificació únicament s’ha rebut un correu electrònic de data 16 de
setembre de 2012 amb documentació tècnica insuficient i recentment s’ha detectat que les
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obres suspeses s’han reprès i ampliat doncs s’ha comprovat que s’està iniciant la construcció
d’una piscina segons es fa constar en acta del vigilant notificador de data 10 d’octubre de 2012.
Segons informe tècnic de 15 de novembre de 2012 les obres de construcció de la piscina
són il·legalitzables i constitueixen una infracció greu d’acord amb el que s’estableix en el
TRLUC (art. 214).
Atès el que estableix l’art. 202 TRLUC pel que fa a la caducitat dels procediments de
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que han transcorregut mes de sis mesos des de la data d’incoació de l’expedient
3/2012.
Atès el que prescriu l’art. 227 TRLUC en els seus apartats 1 i 2 en quan a la prescripció
de les infraccions urbanístiques.
Vist l’informe jurídic emès en data 31 de desembre de 2012 pel qual es proposa caducar
l’expedient 3/2012 per transcurs del termini legalment establert i procedir a l’arxiu, incoar
novament expedient de protecció de la legalitat urbanística als senyors A.G.V i M.C.L.R per raó
de la realització d’obres de construccions auxiliars (mur de contenció i piscina)a la parcel·la del
carrer Jafre, 71, acordar la suspensió de les mateixes i el termini d’audiència prèvia a l’adopció
de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat física alterada.
Vist els articles 199 i 205 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, LLUC), així com
els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. CADUCAR l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 3/2012 per transcurs del
termini legalment establert incoat el 22 de maig de 2012 i procedir al seu arxiu.
2. INCOAR un nou procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. A.G.V i la
Sra. M.C.L.R (d’ara endavant, els interessats) per raó la realització d’obres de construccions
auxiliars (mur de contenció i piscina) a la parcel·la de la seva propietat.
3. ACORDAR la SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que s’estan
executant a la seva propietat.
4. ATORGAR als interessats un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a
l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat física alterada per tal de
que puguin presentar les al·legacions que considerin convenients.
5. NOTIFICAR el present acord als interessats.
D E C R E T núm. .25/2013
AMPLIACIÓ HABITATGE MONTALEGRE, 13 CAN LLOSES
L’objecte d’aquest expedient és la realització d’obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar
existent, situat al carrer Montalegre, 33, sense disposar de títol habilitant en un sector de sòl
urbanitzable delimitat (SUPP-2 Can Lloses Can Marcer) que d’acord amb el que manifesta
l’arquitecte municipal en el seu informe, està pendent del procés urbanitzador i reparcel•latori,
el que ex lege comporta la suspensió de l’atorgament de llicències d’obra fins a l’aprovació
definitiva del projecte de reparcel•lació , que actualment, està aprovat inicialment.
L’art. 125 del text refós de la Llei d’Urbanisme així ho preceptua que la iniciació de
l’expedient de reparcel•lació comporta, sense necessitats de declaració expressa, la suspensió
de l’atorgament de les llicències a que es refereix l’article 73.1 (parcel•lació de terrenys,
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament ...) en l’àmbit del polígon d’actuació
urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel•lació i
que a dits efectes l’expedient de reparcel•lació s’inicia quan s’aprova la delimitació del polígon
d’actuació urbanística i s’ha d’executar mitjançant alguna de les modalitats del sistema de
reparcel•lació.
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Per raó de la tramitació dels referits expedients, tots els propietaris de l’àmbit de Can
Lloses son plenament conscients del procés urbanístic de l’àmbit doncs han estat
convenientment notificats dels acords adoptats al respecte.
D’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, el propietaris de
l’immoble on s’estan executant les obres objecte d’aquest expedient son les senyors C.A.C i AL.C.d.O.
L’informe emès per la tècnica superior en dret, en data 31 de desembre de 2012,
proposa la incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. C.A.C i
A.L.C.d.O (d’ara endavant, els interessats), per raó de la realització d’obres d’ampliació de
l’habitatge existent al carrer Montalegre, 13, acordar la suspensió provisional i immediata de les
obres i atorgar el termini corresponent d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació de
restauració de la realitat física alterada.
De conformitat amb els articles 199 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, LLUC), així
com els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. C.A.C i la Sra.
A.L.C.d.O(d’ara endavant, els interessats) per raó de la realització d’obres d’ampliació de
l’habitatge existent al carrer Montalegre, 13 de Can Lloses.
2. ACORDAR la SUPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA de les obres que s’estan
executant a la seva propietat.
3. ATORGAR als interessats un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquest Decret), d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació
d’expedient de restauració de la realitat física alterada per tal que puguin presentar les
al•legacions que considerin convenients.
4. NOTIFICAR els presents acords als interessats.
D E C R E T núm. .26/2013
CANVI D’ÚS LOCAL A HABITATGE S/LLIC. OLIVELLA 23
El vigilant notificador emet acta de la inspecció efectuada a l’habitatge situat al carrer
Olivella, 23, del nucli de Ribes, en la qual manifesta la existència d’un habitatge en el local de
la planta baixa.
D’altra banda l’arquitecte municipal en el informe emès en data 31 d’octubre de 2012
requereix la legalització del referit canvi d’ús.
D’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, el propietari de l’immoble
on s’han executat les obres objecte d’aquest expedient és el senyor M.V.A.
L’informe emès per la tècnica superior en dret, en data 24 de desembre de 2012,
proposa la incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. M.V.A, per raó
del canvi d’ús del local a habitatge sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal,
atorgant el termini d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord de requeriment.
De conformitat amb els articles 199 i 205 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, LLUC),
així com els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
seu Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. M.V.A (d’ara
endavant, l’interessat) per raó del canvi d’ús de local a habitatge al carrer Olivella, 23, del nucli
de Ribes, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
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2. ATORGAR a l’interessat un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la recepció d’aquest Decret), d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord de requeriment de
legalització.
3. NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.
D E C R E T núm. 27/2013
OBRES D’AMPLIACIÓ PUIGMOLTÓ 57
L’objecte d’aquest expedient és la realització d’obres, a l’habitatge unifamiliar situat al
barri de Puigmoltó núm. 57 consistents en l’habilitació de terrassa transitable i d’addició d’un
planta pis en habitatge existent amb obertura de finestres amb vistes a la edificació veïna.
A dits efectes, tenint en compte que l’art. 205 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme estableix que l’administració que pertoqui
ha d’incoar el procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes
d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per
a dur-los a terme o sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut
del títol administratiu atorgat o de la comunicació prèvia efectuada, i donat que segons informe
tècnic ens tracta d’una actuació legalitzable, d’acord amb l’art. 206 TRLUC caldrà requerir la
persona interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el
títol administratiu que l’habiliti per a dur-los a terme, o efectuï la comunicació requerida o, si
s’escau, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol administratiu atorgat o de la
comunicació prèvia efectuada, llevat que aquests actes siguin manifestament il•legalitzables.
En aquest sentit i pel que fa a l’habilitació de terrassa transitable, cal informar que la
mateixa ha esta legalitzada amb l’atorgament de llicència de legalització acordat per la Junta
de Govern Local de data 6 de novembre de 2012.
En quan a les vistes que es generen des de la nova construcció cal aclarirà que d’acord
amb la legislació d’aplicació les llicències urbanístiques s’atorguen sens perjudici de tercers i
dels drets de propietat, quines controvèrsies s’hauran de dirimir davant la jurisdicció civil.
D’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, el propietari de l’immoble
on s’han executat les obres objecte d’aquest expedient és la Sra. J.P.G i el Sr. P.J.V.d.V.
L’informe emès per la tècnica superior en dret, de data 31 de desembre de 2012 proposa
incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística als senyors J.P.P.G i P.J.V.d.V per
raó de la realització d’obres sense llicència en l’habitatge del carrer Puigmoltó 57 consistents
en la construcció d’una planta pis en habitatge, atorgant als interessats el termini d’audiència
prèvia a l’adopció de l’acord de restauració de la realitat física alterada.
De conformitat amb els articles 199 i ss. I 205 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant,
LLUC), els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística als Srs. J.P.G i P.J.V.d.V
(d’ara endavant, els interessats)per raó la realització d’obres sense llicència en habitatge del
Carrer Puigmoltó, 57 consistent en la construcció d’una planta pis en habitatge.
2. ATORGAR als interessats un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la recepció d’aquest Decret, d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient
de restauració de la realitat física alterada que consistirà en el requeriment de legalització de
les obres de construcció d’una planta pis en habitatge existent al Carrer Puigmoltó, 57, per tal
de que presentin les al•legacions o documentació que considerin convenients.
3. NOTIFICAR el present acord als interessats.

39

Ple ordinari
19 de febrer de 2013

D E C R E T núm. 28/2013
TANCA I ACTIVITAT EDUCATIVA S/LLIC. RBLA. GARRAF
L’objecte d’aquest expedient és la construcció d’una tanca de fusta i
el
desenvolupament de l’activitat educativa en la edificació existent de la Rambla de Garraf 112124 sense la obtenció de títol habilitant.
D’acord amb informe tècnic de 31 d’octubre de 2011 les obres de construcció de la tanca
són legalitzables mitjançant la tramitació del permís corresponent mentre que l’activitat que
s’està desenvolupament en l’edifici existent és il•legalitzable mentre que la Modificació Puntual
del Pla General que està en tràmit i en la que s’incorpora l’ús educatiu no sigui vigent i
executiva.
Pel que fa a la obra de tancament de la parcel·la que segons informe tècnic és
legalitzable, d’acord amb el que determina l’art. 206 TRLUC, caldrà requerir la persona
interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol
administratiu que l’habiliti per a dur-los a terme.
En quant al desenvolupament de l’activitat educativa d’acord amb el que prescriu l’art.
206 TRLUC per al cas de que les actuacions siguin manifestament il•legalitzables s’hauran
d’impedir definitivament els usos.
D’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat correspon a
l’entitat mercantil THE OLIVE TREE SCHOOL, SL.
L’informe emès per la tècnica superior en dret, en data 31 de desembre de 2012,
proposa la incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística a la mercantil THE
OLIVE TREE SCHOOL, SL per raó del desenvolupament de l’activitat educativa i pel
tancament de parcel·la efectuat a la Rambla del Garraf, 112-114, atorgar el termini
corresponent d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació de restauració de la realitat
física alterada.
L’art. 205. del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC) estableix que l’administració que pertoqui ha d’incoar el
procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació o d’ús del
sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a terme o
sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut del títol administratiu
atorgat o de la comunicació prèvia efectuada.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística a la mercantil THE OLIVE
TREE SCHOOL, S.L. per raó del desenvolupament de l’activitat educativa i tancament de la
parcel·la a la Rambla de Garraf 112-124.
2. 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 i legalització de les obres de tancament de la parcel·la.
3. NOTIFICAR el present acord a la mercantil THE OLIVEE TREE SCHOOL.
D E C R E T 29/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0800000813 que es segueix
contra el/la Sr./Sra. R.M.U. 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·ligram per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vist l’auto judicial núm. 149 del Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú , que diu: “se
declara prescrita la infracción por la que venía siendo acusado R.M.U y extinguida su
responsabilidad penal por lo que procede al archivo definitivo de la presenta causa “.
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Vist l’auto de prescripció
administrativa

en via penal, no determina la inexistència d’infracció

En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
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 R.M.U,
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 080000013.
D E C R E T 30 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000001307 que es segueix
contra el Sr. G.R.T. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vist així mateix l’auto on és confirma sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 1
de Vilanova i la Geltrú amb executòria 408/10.
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
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. G.R.T com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1000001307.
D E C R E T 31 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 120003042 que es segueix
contra el Sr. D.R.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. 1 de Vilanova i la
Geltrú amb judici ràpid 1034/2012.
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
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Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. D.R.M com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200003042.
D E C R E T 32 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 120003607 que es segueix
contra el Sr. D.R.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. 1 de Vilanova i la
Geltrú amb judici ràpid 1046/2012.
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.R.M com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200003607.
D E C R E T 033/2013
Acceptació de Subvenció Exp. FEI/2012/106
En virtut del decret núm. 163/2009 de l’Alcaldia de data 15 d’abril, 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 el termini de presentació de
l’acord de subvenció i el resum de la memòria finalitza el 18 de gener de 2013 i la resolució va
arribar en data de 3 de gener de 2013.
Atès que en data de 9 d’octubre de 2012 es va aprovar per JGL la presentació de la
Sol·licitud de Subvenció per a la realització del programa específic “ITINERARIS FORMATIUS I
SOCIALS”, per al nostre municipi, per desenvolupar durant l’any 2013, amb un cost total de
93.333,00€, sol·licitant-se 70.000,00€, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS),
essent l’aportació municipal de 23.333,00€, corresponent al 25% del cost total de programa.
Atès que en data de 9 d’octubre de 2012 es va aprovar per JGL l’adquisició del
compromís d’habilitar crèdit suficient, en cas d’atorgament, per fer front a l’aportació municipal
per du a terme el projecte.
Atès que en data 20 de desembre de 2012 el MESS va resoldre l’atorgament de la
subvenció per import de 70.000,00€, essent el cofinançament a càrrec d’aquest ajuntament de
23.333,00€ i el cost total del programa de 93.333,00€.
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
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1.- Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel MESS per import de 70.000,00€,
essent el cofinançament a càrrec d’aquest ajuntament de 23.333,00€ i el cost total del
programa de 93.333,00€
2.- Notificar la present resolució als interessats, amb advertiment dels recursos legals
procedents.
3.- Donar compte d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es porti a
terme.
DECRET / 034/2013
CONTRACTACIO EDUCADORA SOCIAL
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 de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social en el que
exposa: Vist l’ordre EMO/286/2012, 21 de setembre
i número d’expedient
12/FOAP/187/0077316 i amb data de resolució 12-12-12, havent-se d’ iniciar el projecte de
Formació Ocupacional abans del 31-12-12.
S’ha realitzat oferta pública al SOC, amb número 09/2012/10031, per tal de poder cobrir
inicialment el lloc de treball d’un/a tècnic/a de formació ocupacional i complir amb la normativa.
Un cop tancada l’oferta i realitzant-se l’entrevista a les persones que s’han presentat a
l’oferta és la Mònica Luna Lázaro la candidata a aquest lloc de treball.
Vista la necessitat de contractar un/a tècnica de referència pel programa d’accions
formatives abans esmentat.
Vist que del resultat final del procés selectiu per generar una borsa de treball de tècnic
de formació de personal laboral temporal, la Sra. Mònica Luna Lázaro és la primera persona de
la borsa disponible per a ser contractada.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern en relació a la contractació de la Sra.
Mònica Luna Lázaro com a tècnica de formació, a partir del dia 21 de gener de 2013 i fins el 31
de juliol de 2013, mitjançant un contracte de treball per obra o servei determinat a temps
complet, per a dur a terme la coordinació del projecte d’accions formatives per a persones
treballadores en situació d’atur.
Vist l’informe núm. 013/2013 de Secretaria.
Vist l’informe 2013/0020 d’Intervenció.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Contractar a la Sra. Mònica Luna Lázaro com a Educadora Social fent tasques de
Tècnica de Formació mitjançant un contracte de treball de duració determinada per obra i
servei determinat a jornada complerta, a partir del dia 21 de gener de 2013 fins el 31 de juliol
de 2013, amb un sou brut mensual de 2.059,96€, a càrrec de les partides pressupostàries
14409.241.14300 Altre personal-26 Accions formatives 2013 i 14409.241.16000 Seguretat
social -26 Accions formatives 2013.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social de la senyora Mònica Luna Lázaro
des del dia 21 de gener de 2013 fins al 31 de juliol de 2013 per les següents quanties:
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou 2013

15.417,36€

14409.241.14300
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Seguretat Social 2013

5.048,96€

14409.241.16000

Total________ 20.466,32€
3r.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple.
DECRET / 0035/2013
CONTRACTACIÓ EDUCADORA SOCIAL
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 que el dia 28 de desembre de 2012 va finalitzar el contracte de la Sra. Dora
Pedregal Pimentel com a Directora/coordinadora dels plans operatius i accions de
desenvolupament local i territorial.
Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social en el que
exposa que: En data 12-12-12 es signa resolució amb número d’expedient JPO-30-2012 la
qual atorgar a l'entitat AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, amb NIF P0823100C, una
subvenció de 157.359,00 € euros destinats a les accions ocupacionals previstes als apartats
a), b) i c) de l’article 8 de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, amb càrrec a la partida
pressupostària 6204D/460001403/331D/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de
Catalunya per l’any 2012.
Aquest projecte té inici dins l’any 2012 i finalitza al març del 2014. El pressupost total de
157.359€ té un apartat destinat a tutorització i acompanyament a la inserció per un total de
51.450,00€.
Per tal de poder acomplir amb els requisits de la convocatòria cal que es contracti a un
professional per tal d’iniciar l’activitat.
Donat que el proppassat 19-12-12 es va realitzar una selecció per a una borsa de treball
d’educadors/es socials i en aquesta borsa la persona que fins ara portava el projectes
d’ocupació, en concret “Accions Integrades” amb un bon funcionament i acompliment
d’objectius, amb un elevat índex d’inserció, ha quedat en segon lloc de la borsa, proposa a la
Dora Pedregal Pimentel per tal d’ocupar el lloc de treball de tècnic d’ocupació lligada al
programa “Joves per a l’Ocupació”
Vist que del resultat final del procés per generar una borsa de treball d’educador/a social
de data 19 de desembre de 2012, la Sra. Dora Pedregal Pimentel va quedar la segona.
Vist que la primera de la borsa la Sra. Cristina Rius Solé ha estat contractada com a
educadora social, mitjançant un contracte laboral d’interinatge fins cobertura definitiva de la
plaça des del dia 1 de gener de 2013.
Vist la necessitat de contractar un/a educador/a social a partir del dia 21/01/2013 que faci
tasques de tècnic d’ocupació per tal de dur a terme les accions del programa referit a l’informe
de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 21/2013
Vist l’informe de secretaria núm. 12/2013
Per aquest Decret,
Resolc,
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1r.-Contractar a la Sra. Dora Pedregal Pimentel com a educadora social, mitjançant un
contracte d’obra o servei a partir del dia 21 de gener de 2013 i fins la finalització del programa
Joves per a l’ocupació, amb un sou brut mensual de 2.129,50€ bruts mensuals, a càrrec de les
partides pressupostàries 14410.241.14300 Altre personal - Joves per l’Ocupació i
14410.241.16000 Seguretat social - Joves per l’Ocupació.
2n.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
DECRET / 36/2012
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe emès per l’Inspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes en el que fa referència al període superat de sis mesos de pràctiques establert a les
bases de la convocatòria per a la provisió de places d’agent de la Policia Local, dels senyors
Javier Llorca Martínez i Juan Pablo Cano-Caballero Romero.
Vist que en el seu informe, l’Inspector Cap de la Policia Local exposa que els dos agents
esmentats anteriorment han estat Aptes en les valoracions del període de pràctiques.
Vist que, d’acord amb les bases de la convocatòria, en el seu apartat 13 diu que
l’aspirant que superi el període de pràctiques serà nomenat funcionari de carrera.
Vist el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per Llei 57/2003 de 16 de desembre, en relació amb l’article
53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la LMRLC
sobre les competències indelegables de l’Alcaldia en matèria de nomenament del personal de
la Corporació.
Vist l’informe nº XXX/2012 d’Intervenció.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Nomenar als senyors Javier Llorca Martínez i Juan Pablo Cano-Caballero Romero
com a funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament en la plaça d’agent de Policia Local amb
efectes del dia 7 de gener de 2013.
2n.- Notificar l’acord a les persones interessades, advertint-les que en el termini d’un mes
des de la data de notificació del seu nomenament hauran de prendre possessió del seu càrrec,
i procedir al jurament d’acord amb la fórmula legalment establerta.
3r.- Donar compte al Ple de la Corporació.
DECRET D’ALCALDIA 37 /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 14 al 18 de gener)
Núm.
Liquidació
201302503

Import

Sol·licitant

92,47€

PANCHO MOLINA,
MANUEL

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

Bell-Lloc, 22

Ampliació
gual

201302499

13,07€

CAMBRILS
DEVELOPS, S.L.

Av. De
Roquetes, 58

les

Mercaderies
i expositors

201302512

13,07€

CAMBRILS
DEVELOPS, S.L.

Av. De
Roquetes, 58

les

Mercaderies
i expositors

201302500

641,91€

SALMERON
INAREJO, JAIME

Eugeni d’Ors,
87 Bxs-1a

cadires

Lluís
Companys, 47 Bxs-2a

cadires

201302501

568,70€

SANGOBAR 2008,
S.L.

Taules

i

Taules

i

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
DECRET / 38/2013 CONTRACTACIÓ TEMPORAL SILVIA PEREZ
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 que el dia 31 de desembre de 2012 ha finalitzat el contracte de la Sra. Sílvia Pérez
Matute com a Educadora Social.
Vist que del resultat final del procés per generar una borsa de treball d’educador/a social
de data 19 de desembre de 2012, la Sra. Sílvia Pérez Matute va quedar la tercera.
Vist que la primera de la borsa la Sra. Cristina Rius Solé ha estat contractada com a
educadora social, mitjançant un contracte laboral d’interinatge fins cobertura definitiva de la
plaça a partir del dia 1 de gener de 2013 i la Sra. Dora Pedregal Pimentel a partir del dia 16 de
gener de 2013 com a educadora social.
Vist l’informe de la Directora de Desenvolupament Econòmic i Social que exposa: “En
data 19-12-12 es va realitzar la selecció per una borsa de treball d’educadors/es socials.
Donat que la persona que ocupava el lloc de treball d’educadora social ha passat a
ocupar la plaça d’educador/a social interina fins a cobertura de la plaça i que per tal de complir
la ratios que el contracte-programa del DASC exigeix.
Proposa a la Sílvia Pérez per tal d’ocupar el lloc de treball d’educador/a social lligat al
contracte programa del DASC.
Vist la necessitat de contractar un/a educador/a social a partir del dia 16/01/2013 per tal
de dur a terme les accions del programa DASC.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de secretaria núm. XXX/2012
Vist l’informe d’Intervenció núm. XXX/2012
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Contractar a la Sra. Silvia Pérez Matute com a Educadora Social, grup A2 i nivell de
complement de destí 18, mitjançant un contracte de treball de duració determinada per obra i
servei determinat a jornada complerta, a partir del dia 16 de gener de 2013 fins el 31 de
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desembre de 2013, amb un sou brut mensual de 2.059,96€, a càrrec de les partides
pressupostàries 10100.231.14300 i 10100.231.16000.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Sílvia Pérez Matute des del dia 16 de gener al 31 de desembre de 2013 de desembre
per les següents quanties:
Salari 2013
Seguretat Social 2013

27.898,51€

10100.231.14300

8.914,23€

10100.231.16000

Total 2013___ 36.812,74€
3r.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
DECRET 39/2013
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ
SERVEIS A LES PERSONES
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per a crear una borsa de treball
i poder seleccionar un/a Tècnic/a mitja de serveis a les persones, grup de classificació A2, per
tal de cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de
l’Ajuntament per concurs de mèrits, de personal laboral temporal.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal Qualificador.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.Nomenar al Tribunal Qualificador amb les següents persones:
President : Núria Morató Gibert, Directora de l’Àrea de Cohesió Social, i com a suplent,
Jaume Constantí Mata, Director de l’Àrea d’Acció Comunitària.
Vocals i secretari :
Titular núm.1 :Actuarà com a secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic Mitjà de Recursos
Humans i com a suplent, Antonio Pérez Barrios, Director de Règim intern, qualitat i promoció
econòmica.
Titular núm.2: Yolanda Morales Sorolla, Cap d’Unitat de Benestar Social i ocupació i
com a suplent, Maria Bové Tost, Educadora social.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
Abió Vargas

María Carmen

Alcázar Cano

Sonia

Baqués Del Campo

Mireia

Barbero Gil

Patricia

Caralt Escamilla

Joan

Chaves Lázaro

Joan Lluís

Córdoba Abellán

Montserrat

Cuesta García

María del Mar

De Castro Sánchez

María Jesús

Durán Alcaraz

Victoriano

Espinal López

Belén

Farré Martí

Anna

Fernández Gamero

María José

Fuster González

Ester

Gea Ruzafa

Marta
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Gomà Argilaga

Natàlia

Gómez Canela

Iván

Guardiola Palacios

Jordi

Hidalgo Barriel

M. Carmen

Hinojosa Fernandes

Elizabet

Llussà Vallès

Albert

López Samarra

Laia

Lorente Gómez

Noelia

Luna Lázaro

Mònica

Martínez Cortés

Raquel

Martínez Gomariz

Lara

Martínez Masana

Esther

Martínez Méndez

Rosa María

Milla García

Antonia

Morales García

Laura

Morató Viella

Irene

Mozota Llesta

Gemma

Murillo Cachadiña

Maria

Pascual Ros

Joan

Pedregal Pimentel

Dora Victoria

Pérez Matute

Silvia

Rius Solé

Cristina

Rodríguez Tulla

Nadina

San Juan González

Silvia

Sant Hill

Aniol

Santigosa Almendros

Alejandro

Torres Guillén

Alícia

Vall Carbonell

Gemma

Vázquez Muñoz

Alegria

Vidal Cosp

Marta

Villuendas Pinelo

Francisco Javier

Graells Salisi

Laia

Viudez Berbis

Maria

3r-Declarar exclòs a:
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Noria Zulueta, Rosa

per no acreditar la titulació requerida al punt 1.A).2 de les bases.

Carmona Abril, Mª

per no acreditar el pagament de les taxes o acreditar la situación d’atur requerida

Teresa

al punt 1.A).4 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-Informar als aspirants admesos que un cop el tribunal valori els mèrits, els convocarà
per realitzar una entrevista personal el proper dia 8 de febrer als 15 aspirants que obtinguin les
millors puntuacions. La llista es publicarà el dia 6 de febrer mitjançant el taulell d’anuncis i la
pagina web de l’Ajuntament http://www.santperederibes.cat.
6è.Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
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DECRET / 040/2013
CONTRACTACIÓ AODL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
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 que en data 31/12/2012 per Decret d’Alcaldia nº 0802/2012 es va aprovar la
contractació de la Sra. Mª Eugènia Fernández García com agent d’ocupació i desenvolupament
local (AODL), mitjançant un contracte de treball de durada determinada per obra o servei
determinat a temps complet, del dia 31 de desembre, amb una duració prevista d’un any, i amb
un sou brut mensual de 2.060€.
Vist la resolució favorable del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en relació a la
pròrroga de la concessió d’una subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), expedient B-039/12, per import de 27.045,55€, quantitat que
cobreix com a màxim el 80% del cost anual de contractació, havent d’assumir aquesta
Corporació l’import restant fins al 100% del cost.
Vist l’Acta del procés selectiu per generar una borsa de treball de tècnic mitjà de
promoció econòmica per concurs de mèrits de personal laboral temporal, realitzat el 19 de maig
de 2011.
Vist que del resultat final de l’esmentat procés selectiu, la primera persona disponible per
a ser contractada de la borsa de treball és la Sra. Mª Eugènia Fernández García.
Vist l’informe de la Cap de Promoció Econòmica i Desenvolupament en funcions, en el
que exposa Maria Eugènia Fernández García, amb DNI 47632623Z presta els seus serveis
com a AODL Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local “GES”: (gastronomia, esport, salut
com a eixos estratègics de desenvolupament a Sant Pere de Ribes.) en el departament de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’aquest ajuntament des del mes de desembre de
l’any 2011, realitzant satisfactòriament les funcions assignades, d’acord amb les
característiques del lloc de treball.
Vist que segons el Servei d’Ocupació de Catalunya, la contractació s’ha d’efectuar en el
termini més breu possible i sempre dins l’any natural.
Vist que, a efectes d’agilitzar el pagament de la subvenció, la Responsable de programes
de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya demana en el seu comunicat
que la documentació acreditativa de la contractació, és a dir, el contracte de treball i l’alta del
treballador a la seguretat social, arribi al SOC abans del 15 de desembre de 2012.
Vista la resolució núm. expedient B-075/12 en el que exposa que la subvenció de l’AODL
de Cohesió Social ha estat prorrogada durant un any més, es proposa la contractació de la
treballadora Marta Gea Ruzafa des del dia 31 de desembre de 2012 fins el 30 de desembre de
2013.
Vist que en data 31/12/2012 per Decret d’Alcaldia nº 0802/2012 es va aprovar la
contractació de la Sra. Marta Gea Ruzafa.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern, qualitat i promoció econòmica
envers la contractació de les persones anteriorment referides, derivat de l’existència de dotació
pressupostària destinada per aquests projectes a l’any 2013.
Vist l’informe de Secretaria núm. 009/2013, de 14 de gener.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0035, de 21 de gener.
Per aquest Decret,
Resolc,
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1r.- Aprovar la contractació de la Sra. Mª Eugènia Fernández García com agent
d’ocupació i desenvolupament local (AODL), a partir del dia 1 de gener de 2013 i fins la
finalització del programa, amb una duració prevista d’un any, i amb un sou brut mensual de
2.094,77.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Mª Eugènia Fernández des del dia 1 de gener al 30 de desembre de 2013 de
desembre per les següents quanties:
Salari 2013
Seguretat Social 2013

29.428,49€

35000.430.14301

9.402,12€

35000.430.16001

Total 2013___ 38.830,61€
3er.- Aprovar la contractació de la Sra. Marta Gea Ruzafa com agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), a partir del dia 1 de gener de 2013 i fins la finalització del
programa, amb una duració prevista d’un any, i amb un sou brut mensual de 2.094,73€.
4rt.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Marta Gea Ruzafa des del dia 1 de gener al 30 de desembre de 2013 de desembre per
les següents quanties:
Salari 2013
Seguretat Social 2013

29.445,47€

14412.241.14300

9.631,12€

14412.241.16000

Total 2013___ 39.076,59€
5è.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
6è.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
D E C R E T núm. 41/2013
UTILITZACIÓ PATI INTERIOR PER ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ
L’objecte d’aquest expedient és el desenvolupament de l’activitat de bar - restaurant en
el pati interior de la finca del Carrer Nou, 19 del Nucli de Ribes.
D’acord amb informe tècnic de 13 d’octubre de 2011 l’ús de terrassa del pati interior d’illa
és incompatible amb els usos previstos en el Pla General d’acord amb el que disposa l’art. 108
de la normativa urbanística.
Dita incompatibilitat va ser comunicada al titular de l’activitat en data 10 de gener de
2012, sense que la mateixa hagi cessat, doncs s’han continuat presentant denuncies per part
dels veïns en relació a les molèsties que comporta aquest ús inadequat del pati interior.
D’acord amb l’anterior i tenint en compte que l’art. 205. del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC) estableix
que l’administració que pertoqui ha d’incoar el procediment de protecció de la legalitat
urbanística amb relació als actes d’ús del sòl que s’efectuen sense el títol administratiu que
habilita per a dur-los a terme, d’acord amb el que prescriu l’art. 206 TRLUC i per al cas de que
les actuacions siguin manifestament il•legalitzables s’hauran d’impedir definitivament els usos a
què podrien donar lloc.
L’informe emès per la tècnica superior en dret, en data 31 de desembre de 2012,
proposa la incoació de 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 de l’illa de la finca
del carrer Nou, 19.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. 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.
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2. 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.
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
DECRET 42 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 16 de gener de 2013 i registre d’entrada núm. E201300584 el Sr.
V.S.M.T i la Sra. J.P.M.d.E, 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 23 de gener de 2013, el Sr. M. i la Sra. P. 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 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 1/2013 el Sr. V.S.M.T i la Sra. J.P.M.d.E proveïts amb Permís de
residència. núm. X6667457-X i núm. Y1462672-R 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.
DECRET D’ALCALDIA 43 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 21 al 25 de gener)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201302563

184,37€

COMUNITAT
DE
PROPIETARIS PARQUING C.
CARLES BUIGAS, 54

Carles Buigas, 54

Gual permanent

201302584

66,50€

COM. PROP.
TORRETA, 36

Torreta, 36

Senyalització
gual

201302582

40€

GARCIA CEREZO, ANTONIO

Pere II, 12 Bxs-1a

Contenidors

201302560

45€

FERRET MANERO, LLUIS

Jaume Balmes, 62
Bxs-Dr

Contenidors

201302567

50,437€

MC PATAT, SCP

Pg.
Circumval·lació,
s/n

Fires

201302568

8,58€

MC PATAT, SCP

Josep Mestres
Puig, s/n

201302571

327,82€

OLIVER

PARKING

COLLADO,

C.

JOSE

Pg.

i

Fires
Fires
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MARIA
201302573

45,15€

Circumval·lació,
s/n

PEREZ
ARENAS,
ANTONIO

JUAN

Pl. església, s/n

Fires

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
DECRET / 0044/2013 CONTRACTACIÓ TREBALLADORA SOCIAL
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 que la treballadora social d’aquest Ajuntament Marina Masclans Galimany va causar
baixa per maternitat el passat dia 16 de setembre de 2012 i no tornarà fins el proper dia 6 de
març de 2013. Aquesta plaça està assignada al programa DASC, per la que es rep una
subvenció en relació a la ràtio d’habitants del municipi.
Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social on
sol·licita cobrir la baixa de la Sra. Marina Masclans Galimany.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern on proposa contractar a la Sra.
Antonia Milla Garcia per cobrir la baixa de la Sra. Marina Masclans Galimany mitjançant un
contracte laboral per interinatge.
Vist l’informe de secretaria núm. 004/2013.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0045.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la contractació de la Sra. Antonia Milla Garcia com a treballadora social,
mitjançant un contracte laboral d’interinitat fins la tornada de la titular a partir del dia 31 de
gener de 2013 i fins el 6 de març de 2013 amb un sou brut mensual de 2.094,73€.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social de la senyora Antonia Milla des del
dia 31 de gener de 2013 fins al 6 de març de 2013 per les següents quanties:
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou 2013

4.318,22€

11100.231.14300

Seguretat Social 2013

1.448,69€

11100.231.16000

Total________ 5.766,91€
3er.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
5è.- Publicar aquesta contractació al BOPB i al DOGC.
D E C R E T 45 / 2 0 1 3
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
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RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13002917 del dia 11 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 65 infraccions i per un import de 8.800,00 €.
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. 13004205 del dia 18 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 117 infraccions i per un import de 13.800,00
€.
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. 13005497 del dia 25 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 82 infraccions i per un import de 11.000,00
€.
4t. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13004450 del dia 18 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de 300,00 €.
5è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13005813 del dia 25 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infraccions i per un import de 600,00 €.
6è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13003169 del dia 11 de gener 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infraccions i per un import de 400,00 €.
D E C R E T 46 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13004449 del dia 18 de gener de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import
de 600,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13005811 del dia 25 de gener de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 14 infraccions i per un
import de 5.800,00 €.
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D E C R E T 47 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recurs presentat pel recurrent contra
la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrit de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13003017
Comença per (expedient i nom): 1200004029 J.A.R.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004029 J.A.R.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 ha interposat recurs de
reposició contra la sanció imposada en el respectiu expedient sancionador incoat per infracció
al precepte de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant
el mateix en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò que ha considerat
convenient.
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.
A la vista de la normativa esmentada i examinats els motius d’impugnació en què es
fonamenten el recurs interposat, s’observa que es tracta d’al·legació no formulada dins el
termini concedit a l’efecte o són reproducció de la presentada en el tràmit d’al·legacions, que ja
es van tenir en compte en la resolució del respectiu expedient sancionador, per la qual cosa
procedeix desestimar el recurs presentat i confirmar la sanció imposada en mèrit del mateix.
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 del recurs presentat
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrit 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.
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D E C R E T 48/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat pes recurrent contra
la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13004298
Comença per (expedient i nom): 1200003987 D.M.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003987 D.M.M.
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 ha interposat recurs de
reposició contra la sanció imposada en el respectiu expedient sancionador incoat per infracció
als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant
els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò que ha
considerat convenient.
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
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Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 49 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13005577
Comença per (expedient i nom): 1200005119 M.M.Z.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005119 M.M.Z.
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.
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Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que en cadascun d'ells s'indica i
imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 50 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recurs presentat pel recurrent contra
la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrit de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13005609
Comença per (expedient i nom): 1200004422 M.M.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004422 M.M.G.
Total expedients: 1
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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 ha interposat recurs de
reposició contra la sanció imposada en el respectiu expedient sancionador incoat per infracció
al precepte de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant
el mateix en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò que ha considerat
convenient.
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.
A la vista de la normativa esmentada i examinats els motius d’impugnació en què es
fonamenten el recurs interposat, s’observa que es tracta d’al·legació no formulada dins el
termini concedit a l’efecte o són reproducció de la presentada en el tràmit d’al·legacions, que ja
es van tenir en compte en la resolució del respectiu expedient sancionador, per la qual cosa
procedeix desestimar el recurs presentat i confirmar la sanció imposada en mèrit del mateix.
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 del recurs presentat
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrit 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.
D E C R E T 51 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13005610
Comença per (expedient i nom): 1200004085 K.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004085 K.M.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
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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
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.
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D E C R E T / 52/2013
PAGAMENT NOMINA GENER 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. 2013/0056 d’Intervenció corresponent a la nòmina de gener de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de la nòmina de gener 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

478.815,95 €

Retencions

111.155,27 €

TOTAL NET

367.660,68 €

D E C R E T 53 / 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: 1200001179
Referència: 203-051063
Matrícula:

8019-DCN

Interessat: J.C.C.A.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, 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.
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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).
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 la persona interessada.
D E C R E T 54 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.J.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. M.J.A., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
segons manifesta la Sra. M.J.A., el vehicle estava estacionat a lloc prohibit a causa d'una
urgència mèdica. La infracció no està motivada atès que existeix una zona d'estacionament
habilitada a la zona d'urgències.”
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.J.A., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154.01., segons expedient 1200005855. Imposar la multa de 100,00- € .
61

Ple ordinari
19 de febrer de 2013

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.J.A. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.01 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.
D E C R E T 55 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.S.S., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades 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. J.S.S.segons expedient 1200006285.
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. J.S.S.segons expedient 1200006285.
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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D E C R E T 56 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. A.R.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. A.R.A., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que es
va comprovar la data d'inici de la col·locació de la senyalització provisional per l'acte de corre
espurnes va ser en temps i forma estipulats per informar als veïns de la prohibició
d'estacionament i aturada en tots els carrers afectats pel trajecte de l'acte.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. A.R.A., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154.04., segons expedient 1200005704. 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. A.R.A. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.04 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.
D E C R E T 57 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.A.G.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.A.G.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
el lloc dels fets estava senyalitzat correctament i es va procedir a moure el vehicle amb la
corresponent denuncia.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
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Declarar al Sr. J.A.G.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154.04., segons expedient 1200006185. 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 al Sr. J.A.G.C. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154.04 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.
D E C R E T 58 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. R.P.S., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. R.P.S., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que el
lloc dels fets estava senyalitzat correctament i es va procedir a moure el vehicle amb la
corresponent denuncia.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. R.P.S., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154.04., segons expedient 1200006187. 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. R.P.S. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154.04 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.
D E C R E T 59 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 0700000974 que es segueix
contra el Sr. J.LL.B. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la
Geltrú amb procediment abreujat 212/2008
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. J.LL.B
autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 0700000974.
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 .
D E C R E T 60 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1000001832 que es segueix
contra el Sr. D.G.G. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Vilanova i
la Geltrú amb diligències urgents 78/10.
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
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. D.G.G com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1200001832.
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D E C R E T 61/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200004647 que es segueix
contra el Sr. J.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 d’Instrucció núm. 5 de Vilanova i
la Geltrú amb diligències urgents 42/2012.
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. J.A.B.P
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1200004647.

Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que sobre
el decret de prorroga del pressupost veuen que hi ha algunes variacions importants amb una
reducció de quasi un milió d’euros i suposen que això s’ha fet a partir d’algun document de
serveis econòmics demana la documentació que acompanya això, sinó demanaran una reunió
amb els serveis econòmics.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Núria Mestre Casas,
regidora de Convergència i Unió.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

3.

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 17 a EPL que fa a la
comunicació prèvia dels habitatges d’ús turístic

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a proposta de la
regidora d’Espai públic i desenvolupament Territorial, Barbara Scuderi Bedny presenta al Ple
de la Corporació el següent dictamen:
Atès la modificació per a l’exercici de 2013 de l’Ordenança fiscal 17-A de prestació dels
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats, quina aprovació definitiva va ser publicada en el BOPB el 31
de desembre de 2012 als efectes de vigència a partir de l’1 de gener de 2013.
Atès que arrel de la necessitat d’adaptar la regulació dels habitatges d’ús turístic al règim
de comunicació prèvia d’inici d’activitat establert en l’art. 93 de la Llei 9/2011 de 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, en la referida modificació es va introduir la
taxa corresponent a la tramitació del procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat
d’habitatge d’ús turístic.
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Atès que d’acord amb el que disposa l'art. 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes locals "en general, i d'acord amb
el que preveu el paràgraf següent, l'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la
realització d'una activitat no podrà excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de què es tracti o, si no, del valor de la prestació rebuda”
Atès que procedeix reduir l’actual tarifa per tal d’adequar les previsions inicials al cost
real de l’activitat municipal tendent a verificar que l’adequació dels apartaments d’ús turístic a
l’ordenament jurídic vigent (Decret 159/2012, de 20 de desembre, d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatges d’ús turístic).
Atès que 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.
Atès que l’art. 16 del referit text legal determina que els acords de modificació
d’ordenances hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vist l’informe de Secretaria núm. 027/2013 de data 31 de gener.
Vist l’informe de d’Intervenció, núm. 2013/0067 de data 31 de gener.
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1. APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici 2013 i següents, les modificacions de
l’Ordenança Fiscal núm. 17-A segons el detall següent:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I
PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

27. Tramitació del procediment de comunicació prèvia
d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic.

325 €

2. SOTMETRE EL DOCUMENT a informació pública pel termini de trenta dies, i a aquest
efectes publicar l’acord de l’aprovació provisional en els medis que corresponguin, inserint
l’edicte corresponent al BOPB, en un diari de premsa periòdica de divulgació important en
l’àmbit municipal, i al tauler d’anuncis municipal, on també es podrà consultar el seu contingut,
durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci en el BOPB.
3. DISPOSAR que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient, que la proposta
és un ajustament en el preu de la taxa que ja estava regulat.
Bé donat per l’aprovació, per part de la Generalitat, de la regulació dels habitatges d’ús
turístic. Creuen important incentivar aquesta regularització i que els habitatges d’ús turístic del
municipi es puguin donar d’alta i puguin tenir la llicència pertinent, a un preu assequible.
Creu que és bo que estiguin en aquest registre i que es sàpiga, ja que és una font
d’activitat turística.
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I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

4.

Modificació requisits registre parelles de fet

Sra. Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern i
Desenvolupament Econòmic i Social, proposa al Ple de la Corporació, el següent dictamen,
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 8 de setembre de 1994, a
proposta dels grups municipals i per unanimitat dels setze membres presents, dels disset que
composaven la Corporació, va acordar la creació d’un registre municipal d’unions civils, on es
puguin inscriure voluntàriament les parelles que convisquin, sense ésser casades, tant
heterosexuals com del mateix sexe, que compleixin els requisits que en el mateix acord
s’establien.
Aquest acord va estar publicat al BOP de Barcelona de data 10 de desembre de 1994,
entrant en vigor al dia següent.
Vist el Capítol IV de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 02-08-10), que regula la
convivència estable en parella, on es diu:
Article 234-1
Parella estable
Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es
consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.
Article 234-2
Requisits personals
No poden constituir una parella estable les persones següents:
a) Els menors d’edat no emancipats.
b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del
segon grau.
c) Les persones casades i no separades de fet.
d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.
Vist l’informe de Secretaria emès en data 28 de gener de 2013 al respecte.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent acord:
1.- Suprimir el requisit del permís de residència pels estrangers no comunitaris.
2.- Serà requisit per a la inscripció en el registre municipal d’unions civils de l’Ajuntament,
a mes dels establerts:
a)
Que la parella tingui un mínim de convivència ininterrompuda de més de dos
anys o bé que durant la seva convivència tinguin un fill en comú.
3.- Publicar aquest acord al BOP i als taulers d’anuncis municipals, als efectes de
reclamacions.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que s’adeqüen en el registre de parelles de fet aprovat
en l’any 94 per garantir la seguretat jurídica, els requisits recollits en el llibre segon del Codi
Civil de Catalunya que es va modificar l’estiu del 2010.
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Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
desde nuestro grupo queremos hacer constar que esta modificación en los requisitos para
acceder al registro de parejas de hecho de nuestro municipio tiene un punto clave, que es la
supresión del permiso de residencia en este registro.
Esta modificación viene dada por el cambio de normativa que permite, desde finales de
2010, que las parejas inscritas en los registros municipales, puedan pedir la tarjeta de
residencia de familiar comunitario que abre las puertas al mercado laboral, la residencia en
España y a moverse libremente por Europa.
Este cambio normativo derivó, en muchos municipios, en un incremento de las uniones
de hecho en las que un miembro era inmigrante irregular. Por este motivo el Gobierno puso
bajo vigilancia las uniones de este tipo a principios de 2011. La Secretaría General de
Inmigración y Emigración dictó una nota en la que instaba a las Delegaciones del Gobierno y a
las Subdelegaciones (que son las que reciben los expedientes y emiten las tarjetas) a un mayor
control de las solicitudes. Por lo tanto se ha de instar a los responsables del registro a llevar
unas medidas adecuadas de control para evitar el fraude.
Por otro lado tal y como dice el informe de secretaría, en nuestra regulación el hecho de
exigir a las parejas que tengan el permiso de residencia ha hecho que estos posibles actos
fraudulentos no se puedan realizar con respecto a los extranjeros no comunitarios, pero
también dice que es precisamente esta inscripción la que sirve para pedir el permiso de
residencia... Por lo tanto pedimos desde aquí un registro de parejas de hecho centralizado, con
herramientas para controlar el fraude y advertimos también de la indefensión que supone para
el ciudadano que se cierren estos registros municipales como ya ha pasado en Barcelona,
Sabadell, Badalona, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Salt, Banyoles, Blanes, Badalona,
Castelló d'Empúries y Girona, entre otros. Algunas ciudades, como Lleida, han endurecido los
requisitos. No todos los consistorios cuentan con los mismos criterios, pero cualquier registro
vale para solicitar la tarjeta en cualquier Delegación de España.
En Catalunya basta con registrar la unión de hecho ante notario para que tenga validez
legal, pero esta inscripción no vale para pedir la tarjeta de familiar de residente. La norma exige
que sea un registro. Dado que las modificaciones que se proponen en este punto son la
supresión del requisito de permiso de residencia e incorporar que la pareja tenga un mínimo de
dos años de convivencia o tengan un hijo en común durante la misma, desde nuestro grupo
daremos el voto a favor en esta propuesta porque creemos que con estos requisitos se
consigue un mínimo de control para evitar posibles fraudes.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que faran
un vot afirmatiu. Volen comentar que l’informe de Secretaria posa en evidència la poca
efectivitat d’aquest registre, sobretot des del paper dels municipis, i respecte la problemàtica
creada en diferents fraus. L’informe justifica la supressió, però el Govern vol mantenir encara
un altre període més i per això es demanen la modificació dels requisits.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
votaran a favor perquè entenen que s’ha de mantenir el registre. Consideren que és un recurs
vàlid i no estaran d’acord amb la seva abolició total.
L’argument que s’utilitza per la supressió és que en aquests moments està generant
actuacions fraudulentes, però la llei exigeix que per poder gaudir dels drets derivats de
mantenir una relació anàloga a la de parella de fet, sense haver registrat aquesta situació, cal
haver mantingut una convivència interrompuda de més de dos anys o bé que la parella hagi
tingut un fill en comú. Per tant, la supressió del registre elimina el dret d’una parella, que vulgui
formalitzar la seva relació en el moment que decideixi iniciar la convivència, a que pugui fer-ho
com a parella de fet, sinó que els obliga a formalitzar-ho en escriptura pública o a través del
matrimoni cosa que implica una gestió administrativa més costosa i complexa, cosa que
dificulta poder exercir drets laborals vinculats al cònjuge o familiars de primer o segon grau
d’aquesta mateixa parella formalitzada.
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El fet de que la regularització de la parella sigui més costosa dificulta més a les persones
immigrades la obtenció de la targeta de residència.
Pensen que atès que és l’únic motiu per la supressió del registre, l’existència de casos
de frau en el registre de parelles de fet, aprofiten per recordar que també hi ha matrimonis
fraudulents, forçosos i de conveniència i la realitat no ha fet plantejar-se a ningú el derogar el
matrimoni com contracte de formalització de la vida en parella.
Veuen que es substitueix un registre públic i gratuït pel que pugui fer un notari de manera
privada i sota sospita.
Els agradaria que es pogués gestionar com s’havia fet fins ara.
Respon l’Alcalde que la voluntat del Govern és adequar-se a la normativa més enllà que
es pugui considerar que el permís de residència sigui necessari o no.
L’any 94 la voluntat del Govern va ser crear aquest registre perquè existia un buit, però
en canvi existia una demanda que no estava coberta.
En aquest cas entenen que sempre que sigui útil poder seguir prestant el servei als
ciutadans que convisquin en el municipi i bàsicament per poder donar garantia jurídica en
aquells que s’apuntin en el registre de parelles de fet de l’Ajuntament.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Aprovació conveni i acceptació subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya
per les llars d’infants municipals. Curs 2011/2012

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el
següent dictamen:
En data 11/01/2013 es va rebre per registre d’entrada, el conveni que cal subscriure per
poder formalitzar la subvenció per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel
funcionament de les places de Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2011 – 2012.
Segons la clàusula primera, l’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes destinada a minorar les quotes que suporten les famílies
pel servei d’ensenyament, per un import de 379.600,00 €. L’activitat que se subvenciona és
l’escolarització corresponent al curs escolar 2011 – 2012, a raó de 1.300,00 € per alumne
equivalent, amb el següent detall:
Centre

Alumnes equivalents

08060186Llar d’infants Els Tres Pins

Amb límit capacitat

Import €

150

148

192.400,00 €

08060046 Llar d’infants El Cargol

65

65

84.500,00 €

08072346 Llar d’infants Les Parellades

79

79

102.700,00 €

Segons la clàusula segona, l’aportació del Departament d’Ensenyament és el resultat
d’aplicar el mòdul de 1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la capacitat
autoritzada.
I segons la clàusula tercera, per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics – Servei de Règim
Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la documentació
següent:
- Acord del Ple de la Corporació pel qual s’accepta la subvenció.
- Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa de capítol I
i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts pel servei
prestat.
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- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacional
o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
L’Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària
d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables corresponents
previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0061 de data 31 de gener.
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents acords:
1.
Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011 – 2012.
2.
Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per
un import total de 379.600,00 €, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent.
3.
Comunicar els presents acords a la Direcció General de Centres Públics –
Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, Portaveu del Partit Socialista dient, que
aquest és un conveni que es signa ara però que representa l’aportació econòmica que la
Generalitat havia de fer pel curs 2011, per tant tenen amb retard la signatura d’aquest conveni
per l’aportació econòmica.
Vol comentar respecte el vàrem dels alumnes equivalents i els alumnes amb límit de
capacitat.
Hi ha un decalaix de dos alumnes respecte els 150 a 148 perquè la Generalitat ha pres
com a mesura, el projecte inicial constructiu en el qual es feia un pla d’usos amb cadascuna de
les aules, i, per tant, hi ha havia aula de 0, aula d’1, i cadascuna té una ràtio diferent d’alumnes.
Posteriorment l’Ajuntament ha canviat perquè les necessitats han estat unes altres. Hi ha
hagut una aula de 0 que s’ha adequat a la de 1 i 2 anys, això vol dir, que la ràtio augmenta i en
comptes de tenir la capacitat de 148 alumnes, tenim de 150 alumnes perquè hi ha 2 alumnes
més referent al curs 2011. Per tant, ja s’ha preparat l’escrit referent a la Generalitat per dir, que
tot i que es passa i es signarà el conveni, hi ha aquesta anomalia que caldria que la Generalitat
esmenes en forma d’addenda per tal de regularitzar aquest dos alumnes, i per tant també
aquestes dues aportacions que serien necessàries.
S’havien iniciat les llars d’infants amb una aportació econòmica que no té res a veure
amb l’aportació actual del conveni del 2011, però que no tindrà res a veure amb l’aportació del
conveni que es signarà en el 2012, 2013 que serà la meitat de l’aportació inicial.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
són conscients de l’endarreriment de la Generalitat, però volen saber i pregunta, com estan les
coses amb les empreses gestores, quins endarreriments han hagut de patir o si l’Ajuntament
està al dia i com està la situació. Pregunta si l’Ajuntament està al dia amb aquestes empreses.
Respon l’Alcalde dient, que en aquest moment contestar com està l’Ajuntament
respecte les empreses actuals del curs actual, no té res a veure amb el punt que es tracta ara.
L’Alcalde aclareix que és l’Ajuntament qui rep aquesta addenda i és l’Ajuntament qui ho
transmet a les empreses.
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I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

6.

Aprovació conveni de col·laboració PQPI-PTT Ajuntament Sant Pere de Ribes- Dept.
D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

ABIGAIL GARRIDO TINTA, presidenta de la Comissió informativa de l’Àmbit de Govern i
Desenvolupament Econòmic i Social, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, emet el següent
dictamen:
Vist l’informe de Marta Gea, AODL de Cohesió Social, on exposa vist que l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, va expressar per escrit el passat 11 de maig de 2012, la seva intenció
d’iniciar un programa PQPI-PTT amb dues especialitats formatives al municipi, en el cas de
rebre un l’ajut econòmic sol•licitat a la Diputació de Barcelona, per a l’execució d’aquest.
Vist l’atorgament de l’anomenat ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona.
Vist el conveni de col·laboració per al desenvolupament del PQPI-PTT que envia el
departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’expressen les condicions de
col·laboració i aquestes coincideixen amb el que s’ha pactat a les reunions tècniques entre
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el coordinador territorial d’ensenyaments professionals del
departament d’ensenyament.
Vist l’informe de Secretaria núm. 028/2013, de 31 de gener.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0073 de data 1 de febrer.
Per tot això es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.
Aprovar amb una vigència fins al 31 de desembre de 2013, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització un PQPI-PTT a Sant Pere de Ribes.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista dient, que és
un programa de qualificació professional inicial amb modalitat de pla de transició al treball. És
un programa adreçat a joves que no tenen la titulació bàsica, han estat escolaritzats, però no
ho han acabat amb èxit els estudis de secundària i per tant no tenen el graduat. És un
programa que s’adreça especialment als perfils de joves del municipi per donar-los una segona
oportunitat d’incorporació al món laboral.
Es fan programes de qualificació professional en aquest cas dos programes que s’estan
portant a terme d’auxiliar de vendes i d’hoteleria i restauració. En aquest procés a més
d’aprendre aquestes professions o oficis també tenen la nova oportunitat de cursar els estudis
d’ESO, i, per tant, quan acabin podran tenir la titulació del graduat de secundaria, que és
indispensable per a poder tenir una oportunitat en el món laboral.
Estan contents del programa, s’ha tornat a demanar a la Generalitat per poder tenir una
nova edició, doncs l’èxit amb el qual acaben els nois i noies és important, a més està generant
molt entusiasme entre ells.
Vol agrair el treball dels serveis tècnics. Aclareix que la Generalitat els ha donat el
programa perquè hi ha una feina important al darrere i un acabament d’èxit amb la incorporació
dels joves en el món laboral i també de continuació dels estudis.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

7.

Aprovació del Pla Local de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Vist que l’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dóna pas a un nou model de
serveis socials que estableix la responsabilitat pública d’atendre necessitats mitjançant la
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prestació de serveis i/o la provisió de suport a aquelles persones que no tinguin cobertes les
necessitats personals bàsiques o estiguin en una situació objectiva de necessitat social.
Vist que l’estructura del sistema català de serveis socials implica totes les
administracions públiques catalanes i a cadascuna la llei li assigna un paper determinat que
requereix una adaptació des de la situació actual fins a culminar amb la consolidació del nou
model.
Vist que en l’àmbit dels serveis socials bàsics, dels quals són competents les
administracions municipals i comarcals, la mateixa llei determina una eina per articular
operativament aquest nou model en l’espai de major proximitat a la ciutadania: són els plans
d’actuació local en matèria de serveis socials.
Vist que aquest Pla Local de Serveis Socials persegueix dos objectius principals:
1.- Elaborar un diagnòstic de la situació dels Serveis Socials i de les necessitats de la
població.
2.- Establir les línies estratègiques d’actuació em matèria de serveis socials .
Per tot l’exposat , Barbara Scuderi Bedny, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, presenta la següent :
PROPOSTA
1.- Aprovar el Pla Local de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora de Serveis Socials dient, que
el document presentat és fruit de diverses jornades i trobades d’anàlisi.
Vol matisar que el Pla Local de Serveis Socials és una eina que es desenvolupa lligada a
la llei dels serveis socials del 2007, per la qual cosa, es condiciona el contracte de delegació de
competències en matèria de servies socials de la Generalitat i Ajuntaments de a partir de
20.000 habitants.
En el 2007 es fa un primer pla i ara el segon. Aquest és la base, l’eix i la instrumentació
dels recursos que fan possible la delegació de la competència. És fruit de la visita de la
Generalitat, del treball fet arrel de la Diputació de Barcelona, que va ser l’encarregada de fer la
redacció del projecte inicial, seguiment i supervisió de l’equip dels serveis socials.
El document analitza quins són els recursos formals i materials que disposa l’equip dels
serveis socials en funció de la llei, i en funció del que ha delegat la Generalitat.
Aquest segon pla parteix de l’anàlisi de les millores, deficiències i recursos que caldria
ampliar o millorar, i dels eixos i les accions proposades per millorar i consolidar les eines amb
les quals es compleix correctament.
Durant la primera quinzena del mes de març han quedat emplaçats a la valoració de la
memòria de la realitat dels serveis del 2012. Vol agrair la col·laboració de tothom.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9 comentant
que han estat partícips d’aquest Pla i sempre han rebut la documentació referent al pla. Vol
agrir-ho perquè no sempre és així.
Creuen que és un pla necessari d’organització interna que fa un anàlisi de les
necessitats i s’adapta als indicadors del moment.
Pensen que també cal marcar principis generals desglossats en línies de treball per
poder donar resposta a les necessitats, i d’això voldrien formar-ne part.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que en el
mateix sentit valoren positivament el treball fet i la presentació del Pla que ha fet que els grups
coneguessin amb més profunditat el funcionament dels serveis socials.
No vol que s’oblidi que el document és d’organització interna i no està fet per valorar la
problemàtica social, sinó per valorar els serveis socials i el seu funcionament.
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El pas ofert per la regidora fa que es demani la continuïtat del treball d’intercanvi no tant
pel funcionament estricte del servei, sinó per veure els objectius i llocs on cal treballar, cosa
que dóna una idea global de la situació, per tant votaran a favor del punt. Valoren la gestió feta.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

8.

Resolució recurs de reposició sobre petició de compatibilitat.

Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que el passat dia 10 d’octubre de 2012 l’Alcalde va aprovar el decret núm. 619/2012
amb el següent contingut:
“DECRET 619/2012
PETICIÓ DE COMPATIBILITAT
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 que el passat dia 16 d’agost de 2012 la interventora de l’Ajuntament Sra. Crisèida
Ramírez Domínguez va sol·licitar la compatibilitat per la realització de l’activitat professional i
privada.
Vist que mitjançant instància del dia 14 de setembre de 2012 la interventora a petició del
Director de Règim Intern va acreditar informació complementària en relació a la descripció de
l’activitat i la dedicació horària.
Vist que el Ple del dia 21 de juny de 2005 l’Ajuntament ja va resoldre reconèixer la
compatibilitat de la Sra. Crisèida Ramírez Domínguez, amb el càrrec d’administradora de les
societats familiars.
Vist l’informe del Director de Règim Intern en relació a la petició sol·licitada.
Vist l’informe de Secretaria núm. 139/2012.
Vist que la petició sol·licitada s’ha de resoldre abans del dia 16 d’octubre per complir amb
els terminis de resolució que estableix la normativa, i vist que en principi el Ple estava convocat
pel 16 d’octubre i per raons diverses s’ha posposat pel proper dia 30 d’octubre de 2012, es per
això que es dicta el present decret d’urgència i l’acord haurà de ratificar-se en el Ple del dia 30
d’octubre.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- NO RECONÈIXER la petició de compatibilitat per la realització de l’activitat
professional i privada sol·licitada per la Sra. Crisèida Ramírez Domínguez, Interventora de
l’Ajuntament, en base a l’informe emès pel Director de Règim Intern, el qual s’adjunta.
2n.- RATIFICAR la present resolució pel proper Ple de la Corporació.
3r.- COMUNICAR l’acord a la persona interessada.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 10
d’octubre de dos mil dotze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.”
Vist que en data 30 d’octubre de 2012 es va ratificar pel Ple el decret referit anteriorment.
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Vist que en data 3 de desembre de 2012 la Sra. Crisèida Ramírez va presentar recurs de
reposició contra l’acord del Ple de ratificació del decret d’Alcaldia núm. 619/2012.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de Secretaria núm. 022/2013 de 31 de gener.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Ratificar l’acord del Ple de 30 d’octubre de 2012 que ratificava el decret núm.
619 del dia 10 d’octubre de 2012, i, en conseqüència desestimar el recurs de reposició
presentat per la Sra. Crisèida Ramírez en data 3 de desembre de 2012.
Segon.- Notificar l’acord a les persona interessada.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que la proposta és per ratificar l’acord de Ple del mes
d’octubre en tots els conceptes i no acceptar les al·legacions presentades i no acceptar el
recurs de reposició sobre la petició de compatibilitat que s’ha demanat.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que
Nuestro grupo va a votar en contra de este punto.
Entendemos que la Resolución, el Decreto dictado en su día por Alcaldía es NULO DE
PLENO DERECHO por incompetencia, ya que esta, la competencia para resolver
compatibilidades corresponde al Pleno, como así lo dispone el artículo 14 de la Ley 53/1984 de
Incompatibilidades.
La propuesta de ratificación que Uds. traen hoy para que votemos no se puede llevar a
cabo, y no se puede llevar a cabo porque NO SE PUEDE CONVALIDAR UN ACTO QUE ES
NULO DE PLENO DERECHO.
Basan Uds. la legalidad del acto en la URGENCIA a la hora de dictarlo para poder
justificar que se dictara una Resolución manifiestamente arbitraria, además de nula, pero
nosotros creemos que esa urgencia nunca existió.
La solicitud por parte de la Interventora se llevó a cabo con tiempo suficiente para que
fuera elevada al Pleno para su decisión en fecha 25 de septiembre de 2.012, fecha muy
anterior a la del 17 de octubre de 2.012, que era la fecha límite para resolver. Es más, el día 12
de septiembre de 2.012 se discutió este punto en la Comisión correspondiente.
El retraso que luego sufrió el Pleno de septiembre no justifica que Alcaldía dictara la
Resolución por vías de urgencia, porque lo que se debería haber hecho es haber convocado un
Pleno Extraordinario, para eso está prevista esta figura, para casos como el que nos ocupa. Y
no haber dictado una Resolución que reiteramos, es NULA, porque UD. no tenía competencia
para hacerlo.
Estos son los motivos de FORMA por los que consideramos que no debemos votar SI al
presente punto.
Otra cosa son los motivos de FONDO, es decir, si lo que pide la Interventora se
encuentra ajustado a la Legalidad o no. Si tiene derecho a obtener esa compatibilidad.
Y creemos que SI tiene derecho a obtenerla. Y el Informe de Secretaria también dice que
SI tiene derecho a obtenerla.
Y lo tiene porque desde 2.005 la tiene para poder ser administradora de las sociedades
familiares, lo cual está perfectamente permitido por Ley.
Y tiene una dedicación de 7 horas semanales como Interventora para el Ayuntamiento
de Olérdola, pero provisionalmente.
Legalmente puede pedir la compatibilidad que reclama, cumple los requisitos que se
establecen para ello.
Así que este grupo, una vez examinados todos los motivos que hemos expuesto,
entendemos que el asunto puede perfectamente llegar a Tribunales, que la Interventora tiene
causa más que suficiente y base legal bastante para llevar a este Consistorio al Contencioso75
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Administrativo y conseguir que se declare NULO de PLENO DERECHO la Resolución que
pretenden aprobemos.
Ello conllevaría una condena en costas, intereses y gastos que una vez más, soportaría
el Municipio y por ello nosotros creemos y solicitamos que se retrotraiga todo el expediente al
momento de realizarse la solicitud y que sea este Pleno el que debata y decida sobre la
incompatibilidad de la Interventora. Que es como se debe hacer.
I si la solicitud que realiza es ajustada a derecho, que creen que lo es, se le debería
conceder el derecho que solicita.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup mantindrà un posicionament concordant amb el mantingut anteriorment quan es va
presentar en el Ple la ratificació del decret que es va fer en el seu dia.
Llavors hi havien raons de tipus formal, que no van voler entrar a valorar, doncs entenien
que era més important el plantejament que el seu grup havia fet en quant a autoritzar o no les
compatibilitats de treball.
Van dir en un Ple municipal que sempre s’havien manifestat a favor del dret a poder
demanar la compatibilitat de treball, però la situació de crisi marcava diferencies importants. A
partir d’això es va fer un posicionament públic en el Ple i van dir que aleshores es manifestarien
en contra de qualsevol petició de compatibilitat de treball.
Entenien que en situació d’atur no es podia donar cobertura a peticions de doble treball.
En el Ple que es va proposar la ratificació d’aquest decret lluny de votar en contra es van
abstenir i ho feien per tota una sèrie de consideracions, però també perquè entenien que podia
haver-hi el perill de posicionament polític d’aplicar un càstig encobert a la persona, en aquest
cas la Interventora, que havia estat l’autora d’un informe i que en aquells moments havia
aparegut doncs eren els moments on es debatia aquesta informe.
Això els va motivar a certa cautela i precaució i no van donar suport a l’Equip de Govern,
en no d’autoritzar la compatibilitat, que a més a més, ja van advertir que pel seu grup era un
canvi significatiu del Govern, doncs sense manifestar el per què, de cop i volta, a una petició de
fer compatible el treball, per primer cop l’Ajuntament es manifestava en contra.
Ja van dir que les raons que donava el Director de Règim Intern, pel seu grup, no eren
suficients i podien encobrir un càstig encobert.
Avui mantindran el mateix posicionament perquè consideren que continuen vigents els
dubtes que el 30 d’octubre hi havia damunt la taula i avui segueixen sobre la taula.
A més, els preocupa la discrepància i contrarietat en els informes, i en el que han llegit
en l’informe de secretaria que manifesta que la ratificació, per part del Ple, de decrets és un ús
continuat en la pràctica de la governabilitat. Els preocupa que no s’hagi ajustat sempre a forma,
però hi ha una qüestió que és la dels terminis de la petició que és la que no arriben a entendre.
S’han llegit el recurs presentat que per un dia abans la Junta de Govern et, et, et....,.
Pensen que no saben realment a què corresponen. Pregunta perquè es deix passar un
Ple municipal, i per què desprès s’aplica la via d’urgència per decret.
De tot això continuen pensant que hi ha motius més enllà de les formes que han justificat
el posicionament de l’Equip de Govern, per tant, continuaran mantenint-se en un posicionament
d’abstenció davant d’aquests fets.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que en
aquest punt hi ha un tema de fons, tal com ja van dir amb anterioritat, que és el dret del
treballador. Si el dret existís, no caldria que es votés i seria un punt dels que arriben al Ple amb
solidesa legal, per tant el vot dels regidors seria una confirmació de la legalitat.
El problema és que arriben informes de diferents persones de l’Ajuntament en sentits
contraris, com el de la Secretària i el del Cap de Personal.
Per altra banda van preguntar perquè es votava això, doncs si era un dret.
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També consideren que l’Ajuntament com institució, que contracte en aquesta persona, té
dret a donar el vist i plau.
Van dir en el seu moment que la situació actual demana un altre dedicació i en pocs
mesos no ha canviat la situació.
Entenen que de fons existeix un problema, tal com deia en Joan Garriga, de certes
desavinences que poden ser més o menys personals i aquestes també hi són.
Ara tornen a portar el punt i veuen que no canvia el que es deia en aquell moment, però
si que hi ha una discussió legal de formes. Sobretot hi ha diferents opinions entre professionals
i sembla que inevitablement el punt es dirigeix cap al contenciós. Al final serà un tema que
hauran de solucionar juristes.
Lamenten que no s’hagi pogut negociar perquè el tema del contenciós al final
comportarà cost econòmic per l’Ajuntament i complicarà la situació i no portarà res de bo.
Demanen que s’intenti negociar abans d’arribar al contenciós.
No canviaran el posicionament que van tenir l’altra vegada perquè com grup polític costa
de canviar doncs se’ls fa difícil valorar-ho. Pensen que és un tema bàsicament de formes i per
tant mantindran l’abstenció, tot i que creuen que és un tema que s’hauria de negociar i no
arribar a situacions d’embolic.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que el Govern es reafirma en base als informes dels
serveis tècnics, que pensen que una de les bases en les quals es basa el recurs de reposició
és en el fet, esmentat també per la Sra. Belen, de la capacitat del decret de l’alcaldia desprès
ratificat pel Ple, i en els informes jurídics de la Secretaria de l’Ajuntament, que diu que aquesta
no només és una pràctica habitual, sinó que està referendada per la llei.
Però en tot cas és un tema jurídic que està subjecte a l’anàlisi de decisió d’altres
instàncies.
Pesen que s’han de seguir les pautes i directrius, des d’un punt de vista tècnic, que els
serveis tècnics de la casa, per part de la Secretaria que fa el seu informe, i per part del Cap de
Recursos Humans i d’Organització que també fa el seu, per altra banda el que si rebutjaran és
qualsevol interpretació de temes personals. Aquí de cap de les maneres estan per una qüestió
personal, sinó que assumeixen la seva responsabilitat d’organització de l’Ajuntament.
Respecten i intenten respectar, sota el criteri que poden gestionar ells mateixos, els
drets de tots els treballadors en allò que consideren que són els seus drets, però també tenen
que assumir la responsabilitat envers els informes dels serveis tècnics i envers la
responsabilitat de l’organització de l’Ajuntament, que han d’organitzar aquesta casa intentant
fer el que és millor pel conjunt dels ciutadans i de la Institució. Això no prejutja ni el dret de les
persones ni el dret d’aquesta persona a demanar la compatibilitat que possiblement considera
que és així, però que ells entenen i vistos els informes, rebutgen la sospita que algú deix sobre
la taula de temes personals. Res més lluny de la realitat, però estan aquí no per fer el que els
agrada des del punt de vista personal, sinó allò que els pertoca en aquesta cas com a Govern
de l’Ajuntament i és per això que es ratifiquen en la proposta de rebutjar la reposició sobre
aquesta petició i es ratifiquen en l’acord del Ple del 30 d’octubre.
Segueix amb el torn de paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal
9 dient, que ells no tenen cap ganes de personalitzar les coses, però és obvi que el mateix
recurs parla que se li està cometen un greuge en una persona. És un tema de drets personals i
a més posa que és una decisió arbitrària i sense justificació legal objectiva sobre el seu fet.
A més a més afegeix que no poden obviar ni obviaran que aquesta resolució i decisió es
pren en el context de l’aparició d’un informe que sacseja de mala manera les relacions a
l’Ajuntament, i això no és una cosa que s’inventin, és vox populi dels treballadors.
Tothom sap el que ha passat a les dependències municipals, encara que es vulgui
amagar, tothom sap el que ha passat i el que està passant en les dependències municipals.
Encara que es vulgui tapar això està passant. Si, si, si com en tota empresa, en l’Ajuntament
les relacions personals compten i compten molt. I això qualsevol director, com li diuen vostès
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de Regim Intern, li pot dir, si és que té dos dits de front, li dirà que compten i molt. A més a
més, en aquests moments, no ho poden obviar que des de que va aparèixer un informe fet per
aquesta persona les relacions s'han distorsionat
o complicat, agafi
l’adjectiu que vostè vulgui, Sr. Alcalde però evidentment que no es pot obviar, ni es pot amagar.
El Sr. Garriga afirma que són temes personals que afecten a la casa de la vila i com a
tals afecten a la totalitat de la comunitat del nostre municipi .
Respon l’Alcalde dient, que vostè Sr. Garriga té tota la llibertat del món de pensar el que
vulgui i nosaltres tenim amb la mateixa intensitat i vehemència de negar la major, per la qual
cosa la seva interpretació és una i la d’ells és un altre i no estan aquí per dilucidar temes
personals.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de set vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal, tres vots
en contra per part del Partit Popular, i onze abstencions de Convergència i Unió, Unitat
Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa,
ALTRES ASSUMPTES

9.

Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, que representen els grups CIU-VIA, de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té
els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La
caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des
del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas
en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de
Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb
el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
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mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic.
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials,
culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol
de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la
manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental
del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el
conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol
poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic,
social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
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– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents
econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes
que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, el grup municipal de CiU-ViA, proposa al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
perquè consti en acta, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds també s’adhereix a la declaració
de sobirania i la secció local d’Esquerra Republicana, que no estan representats en aquest Ple
actualment, també dona suport en aquesta adhesió a la declaració de sobirania.
Vol recalcar la decisió històrica que es va prendre en el Parlament, tant pel moment, com
per la majoria obtinguda dins la seu del Parlament.
Hi ha hagut nombrosos debats sobre el tema, i vol remarcar el rigor de la declaració que
en el preàmbul situa resumidament les raons de la demanda, tant per drets històrics com per
demanda social, i de voluntats col·lectives, i també amb respecte al dret democràtic i també per
compromisos electorals presos en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.
La declaració clarifica les regles del joc per fer realitat el dret a decidir del poble català,
des del màxim rigor democràtic, des del respecte en aquest joc, per tant un respecte als
resultats i a qualsevol acció de consulta que es faci.
És un procés fet des de la negociació i des de l’acord. Això és el que bàsicament diu la
declaració, entenen que és una declaració rigorosa, tant en el fons, com en la forma, i per tant
demanen l’adhesió de l’Ajuntament a aquesta declaració de sobirania i al dret a decidir del
poble de Catalunya, que presenten en aquest Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que per part d’Iniciativa per Catalunya Verds, creu que és important, també, que el
Ple faci aquest debat, que continuarà al llarg de les properes mocions, com en d’altres ocasions
hi ha elements i objectes de discussió i d’acord i consens, en el Parlament.
No està mai lluny, ni en cap moment, i menys en aquest el que s’està discutint i els
efectes a nivell local, per tant, simplement volia afegir això, que donen suport, tant per part de
la secció d’Esquerra Republicana de Sant Pere de Ribes, com per la coalició d’Iniciativa per
Catalunya Verds el que fan és adherir-se a la proposta de la proposta. Encara que sigui
reiteratiu creu que constava així.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que hi
ha quatre mocions i les raons que han motivat la presentació de les quatre mocions per ell són
les mateixes, el procés d’exercici sobiranista en que ha entrat el país, amb el pes de la
mobilització popular i que queda reflectit en les accions o resolucions preses pel Parlament de
Catalunya. Per tant creu que són bàsicament les raons per les quals avui es presenten quatre
mocions una per quasi cada grup polític i li agradaria comentar-ho conjuntament per no repetirse.
Creu que reflecteixen el posicionament de cadascuna de les organitzacions i no
difereixen gaire del viscut en el Parlament de Catalunya.
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Pensa que el demanat per Convergència i amb el suport d’Iniciativa i avui aquí és una
declaració de suport a la declaració que en el seu moment va aprovar el Parlament el dia 23 de
gener passat.
Hi ha un altre moció que la presenta Unitat Municipal 9 en la mateixa línia i per les
mateixes raons, però aposta per a què el procés de sobirania es doni en unes altres
condicions.
Desprès hi ha una posició del PSC que marca un posicionament polític d’aquesta
organització política pel que fa el procés sobiranista, ell creu que es queda curt.
Desprès n’hi ha una que creu encertadíssima, que se li ha donat el nom “Moció
alternativa” presentada pel Partit Popular en contra del procés sobiranista.
Davant de les quatre posicions, ells donen ple suport al posicionament pres pel
Parlament de Catalunya i els agradaria, per a poder retirar la seva, que s’incloguessin tres
punts. Pensen que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de fer un pas més enllà. Molts
posicionaments han quedat aclarits i descartats.
Pensa, que aprovar només el donar suport a la declaració, és quedar-se una mica curts.
Els agradaria haver inclòs per poder votar-la a favor una sèrie de punts, desprès han pensat
que un d’ells si que es podria fer, que és el de comprometre’s a acompanyar un procés de
mobilització i organització popular promovent, si cal, la desobediència civil davant els obstacles
institucionals que s’oposin a la sobirania del poble.
Pensen que amb aquest punt inclòs n’hi hauria prou per retirar la seva moció i si no se’ls
accepta votaran a favor de la moció que se’ls presenta i també del manteniment de la seva
moció així quedarà constància en els arxius i en la història d’aquest municipi el posicionament
del seu grup.
Pensen que en aquests moments el posicionament del poble i desprès del que s’ha vist
amb el famós, “si se puede” en el Congreso español, consideren bàsic el seu suport a les
mobilitzacions populars, pensen que sense ella serà impossible que el Parlament de Catalunya
acomplexi les seves pròpies decisions. Entenen que la mobilització és fonamental pel seu
procés d’emancipació nacional i pel replantejament dels compromisos amb Europa, cosa que
en aquests moments ja es veu que serà un handicap.
Volen dir que votaran a favor d’aquest suport a la declaració de sobirania i pel dret a
decidir pel poble de Catalunya aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer, però
demanen i els agradaria la possibilitat d’incloure el seu cinquè punt en aquesta moció.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista dient, que els
socialistes de Sant Pere de Ribes estan a favor del dret a decidir perquè entenen que és un
dret inherent a la democràcia i a les persones d’un poble, país o nació i això és el que
plantejaran més endavant amb una moció que han presentat en aquest Ple.
Ara bé, no estan d’acord en el plantejament que el dret a decidir es faci i plantegi com un
binomi sobiranista. Defensen el dret a decidir amb una consulta acordada i legal que tingui una
pregunta clara.
El dret a decidir no ha d’estar impregnat d’apriorismes, sinó ha de ser lliure perquè cada
ciutadà pugui fer un exercici en plena llibertat sense cap condicionament, i aquesta proposta
parteix de condicionaments cap a un camí determinat.
S’introdueix el tema del sobiranisme que obre el pas cap a la independència. Creuen que
no s’ha de confondre als ciutadans, perquè amb els ciutadans s’ha de ser clars, ni tampoc se’ls
pot obligar a seguir un camí que encara no han triat, per tant el dret a decidir si, però amb
llibertat i sense apriorismes. Els ciutadans tenen el dret a ser informats i a la pluralitat
d’opcions, i, per tant, quan arribi aquest moment s’han de donar des de les institucions
públiques totes les facilitats perquè els ciutadans tinguin el màxim d’informació sobre la
pluralitat i totes les opcions.
Creuen que en la declaració que s’ha fet, al Parlament, s’ha obviat d’entrada aquesta
situació amb la qual no estan d’acord. És una llàstima que en el Parlament no s’hagi volgut
entendre i des del PSC ho lamenten molt.
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El seu grup no pot donar suport a la proposta que els presenten i si que plantejaran més
endavant una proposta que conté aquestes bases sobre les quals creuen que el dret a decidir
és inherent en democràcia i per tant pels ciutadans, però en un marc que no s’està donant ara.
Respon el Sr. Giralt dient, que referent a la proposta que feia el Sr. Joan Garriga, li
explica, que quan van valorar la moció presentada per Unitat Municipal 9 precisament el punt
que van discutir és el cinquè.
El tema de promoure la desobediència civil des de l’Ajuntament creuen que no s’ha de
contemplar de s de la institució. El tema de comprometre’s a acompanyar el procés de
mobilització, dinamització popular et., si , però el tema de la desobediència civil, no el veuen.
Entenen que el que té interès és el donar suport al que es va presentar en el Parlament
de Catalunya de forma majoritària.
Pensa que ha quedat clar el posicionament d’Unitat Municipal 9, i si volen sense posar el
tema de la desobediència civil doncs entenen que com ajuntament no poden fer-ho, doncs
creuen que com institució no té cabuda...,.
Vol dir-li a la regidora Abigail en representació dels socialistes de Sant Pere de Ribes,
que consideren una llàstima que el Partit Socialista no s’adhereixi en aquesta declaració doncs
es fa des de la delicadesa política i democràtica absoluta.
La sobirania del poble de Catalunya, parla per raons de legitimitat democràtica, té
caràcter de subjecte polític jurídic sobirà. És el dret a decidir. Al final qui decideix és el poble de
Catalunya i per tant si decideix ha de ser sobirà.
Això s’ha discutit molt i ja que la regidora parlava de llàstimes també entén que és una
llàstima que el Partit Socialista de Catalunya no s’afegeixi en aquesta declaració.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
ells no entraran a debatre les tres mocions, doncs el seu grup porta una moció alternativa a la
declaració sobiranista i quan arribi el moment ja exposaran el que pensen sobre la situació.
Segueix el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que en
referència al que ha exposat el Sr. Giralt, creu que el procés iniciat sense una mobilització
popular no avançarà i únicament avançarà amb mobilitzacions populars. A més creu que les
mobilitzacions els portarà a actituds d’insubmisió a l’Estat i de desobediència encara que no es
vulgui. Encara que es faci en el marc de la legalitat europea suposada.
Creu que no es poden generar expectatives davant del poble, doncs creuen que
comportarà posicionaments de radicalitat brutal. No és que demanin a l’ajuntament que es faci
insubmís, sinó que es comprometi, com Ajuntament, a acompanyar i donar suport en un procés
de mobilització i organització popular. Evidentment els posicionaments són clars. Referent al dit
pel Partit Socialista no vol entrar-hi.
Pensa que el PSC la erra en no afegir-se en aquesta procés de manera clara i
contundent. Creu que això portarà a un aclariment i posicionament a mesura que s’avanci en el
procés. Aclareix que no retiraran la moció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part de Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i
Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa, i deu vots en contra per
part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal, i el Partit Popular.
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10. Moció que presenta el grup municipal d’Unitat Municipal 9 al Ple de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes sobre l’autodeterminació dels Països Catalans.
El Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 exposa que els
posicionaments i els motius han quedat clars en l’exposició anterior i no ho repetirà.
Els Països Catalans són una nació, i com a tal tenen el dret a exercir l'autodeterminació.
Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat una
constant. Ho fou durant el període republicà, en el debat de l’Estatut de Núria, l'aprovació del
qual fou condicionat per la intransigència de les Corts espanyoles. La resistència política en el
marc de les dues dictadures i dels règims monàrquics són també exponents d'aquesta voluntat
que es perllonga en el temps. En l'actual monarquia parlamentaria espanyola, el poble català
fou condemnat. El text constitucional negava el poble català com a subjecte polític i el
fragmentava en diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament la federació dels
territoris que configuren els Països Catalans. Cal recordar que aquest text constitucional,
redactat en un context de mínimes garanties democràtiques, preveu la intervenció militar en
cas que algun dels territoris de l’Estat decideixin exercir els seus drets nacionals.
Amb el maltracta econòmic, institucional, territorial o cultural l'encaix del nostre poble en
el mares institucionals francès i espanyol s'ha demostrat inviable. Els atacs a la llengua arreu
dels Països Catalans o al model d'immersió a l'escola al Principat són tan sols exemples
recents d'aquesta voluntat, reiterada, de l’Estat afer desaparèixer la forma de veure el món i de
viure que tenim els i les catalanes.
La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir de la segona meitat de la dècada del
2000 i l'auge de les consultes populars per la independència, han convertit en majoritària la
voluntat de decidir del poble. Aquesta eclosió ha fet coincidir en el dret a decidir a una part
majoritària de la societat. Les mobilitzacions del 10 de juliol del 2010 i de 1'11 de setembre del
2012 obliguen als representants polítics a moure fitxa i a facilitar que el poble català pugui
exercir el seus drets col·lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests representants són
conscients del paper protagonista del poble en el procés d'autodeterminació.
Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en el mare d'una crisi capitalista
especialment dolorosa, que ve acompanyada de les retallades més importants en el sector
públic i la negació, fins i tot, dels drets més elementals (habitatge, treball...) per una part
important de la societat. En aquest sentit i per fer el procés el més ampli possible, és
imprescindible que aquest vagi acompanyat d'un replantejament del marc econòmic, dels
tractats internacionals contrets per l'Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia.
Atès que el dimecres 24 de gener fou aprovada al primer ple de la legislatura del
Parlament de Catalunya una Declaració de Sobirania del poble català.
Atès que el nostre municipi també ha mostrat en els darrers temps una voluntat
majoritària de fer avançar el conjunt de la nació dels Països Catalans cap a la independència i
la justícia social.
Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Constatar la necessitat que el poble català decideixi lliurement i democràtica el
seu futur col·lectiu, com a única via per tal de garantir el progrés, la justícia social i el foment de
la cultura i la llengua pròpies,
Segon. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica, igualitària i
justa, fonamentada en les l1ibertats polítiques, els drets social s i ecològics i la solidaritat
internacional.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials,
econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de portar a terme aquest
procés democràtic i el full de ruta consegüent.
Quart. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents socials,
econòmica i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat de sumar-se a un
procés de sobirania més ampli, i explorar possibles vies per a seva vertebració nacional.

83

Ple ordinari
19 de febrer de 2013

Cinquè. Comprometre's a acompanyar un procés de mobilització i organització popular,
promovent si cal la desobediència civil davant dels obstacles institucionals que s'oposin a la
sobirania del poble.
Sisè. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena sobirania per
part del poble català comporta necessàriament el debat profund sobre el model polític,
institucional, econòmic, social i cultural. Això també implica el replantejament de les relacions
internacionals del país, inclosa la conveniència d'esdevenir un Estat membre la DE.
Setè, Instar al Govern de la Generalitat a fer un referèndum d’autodeterminació amb una
pregunta explícita sobre la constitució d'un nou estat independent. Aquest referèndum s'ha de
celebrar el més aviat possible, en cap cas més enllà del 2014. Aquest referèndum ha de
contemplar la participació de totes les persones del país, al marge del reconeixement actual de
la seva ciutadania.
Vuitè. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics i departamental dels territoris
que configuren la nació catalana.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup s’abstindrà doncs és el posicionament que tenien d’entrada tot i la possibilitat que tenien
d’acord, precisament pel cinquè punt doncs és un tema delicat. Ho faran perquè la majoria
coincideix en la seva i no volen donar un vot negatiu.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA, dient, que des del seu grup donaran suport en aquesta moció perquè entenen que no és
incompatible amb l’altra. Creu que és important que es vinculin els processos perquè quan es
parla de sobirania s’està parlant de la sobirania del poble, i en un moment que es qüestionen
els drets, creu que és important assenyalar que són dos processos diferents.
Aquest grup és un grup on la via del dret a l’autodeterminació, estat, federalisme sempre
ha estat així, però no creuen que la via i els camins o discussions que s’estan realitzant siguin
incompatibles amb aquesta via. Per això creu compatible el fet que s’estigui parlant alhora dels
drets a decidir de les persones que desprès decidiran.
És cert que darrere d’una mobilització segurament hi ha alguna cosa que no està
agradant. És cert que la democràcia i l’exercici democràtic permet que els grups i partits
expressin les seves posicions i que la gent pugui fer aquesta consulta i participació electoral i
democràtica.
Entén que la moció posterior, que parla del dret a decidir, que planteja el grup dels
socialistes és una moció que en tot cas està en la mateixa línia i també és totalment
compatible.
Considera que han de saber compatibilitzar el missatge que volen traslladar i el més
important és que s’escolti a la gent i la veu del poble, i que es fomenti la participació i un cop
escoltat es decideixi.
Com a grup es posicionen en la mateixa línia de federalisme. En les mocions no estan
votant això, per tant, entén que és totalment compatible el posicionament, però pensa que
aclarits els termes vol posar en evidència que el camí que s’està plantejant pels diferents grups,
i el debat que s’està produint en el Parlament, sempre són en el marc de la legalitat, però
aquesta també permet la participació d’altres tipus d’instruments.
En tot cas es tracta d’acabar de discutir i filar prim. Pensa que s’ha de posar de manifest
que hi ha un camí per recórrer, que és recuperar la sobirania que té el poble, alhora de decidir
on està i a on vol anar.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista dient, que
anteriorment des del Partit dels socialistes han fet una intervenció prou clara respecte el
posicionament que tenen. Lamenta que no s’hagi interpretat la voluntat amb la qual s’ha
expressat i considera que està bé que el Sr. Garriga pensi que s’equivoquen, doncs ells pensen
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que és vostè qui s’equivoca. Això és democràcia que cadascú tingui un posicionament clar
respecte a un ideari i respecte ser coherents amb aquest ideari.
El seu grup ha plantejat, i saben i en la moció ja ho expliquen d’una manera més
detallada, que s’han de fer passes a Catalunya, però creuen que aquestes passes les han de
decidir les persones d’aquest país, amb tota llibertat, i amb la pluralitat que correspon decidir en
llibertat.
L’exercici d’aquest dret a decidir amb llibertat entenen que és el que no s’està produint
en aquests moments. Creuen que no poden donar suport a manifestacions que creen
apriorismes davant del fet del dret a decidir en tot el procés que s’està endegant.
Posteriorment cadascú té tota la llibertat del món per explicar el seu model, i per
convèncer o intentar convèncer al màxim de persones possibles, d’allò del que estan
convençuts i d’allò en el que creuen. És bo per aquest país i pels ciutadans del país.
Creuen que un estat federal és bo pel país i pels ciutadans i per això ho defensen i d’una
manera volguda i creguda profundament.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
només vol fer una matisació. Dues coses, una planteja que existeix la possibilitat de l’abstenció,
i creu que els raonaments donats per la Sra. Garrido anaven més en aquest sentit, però deixa
clar que alhora de votar el Partit Socialista vota en contra. Pensa que això és paralitzar un
procés i altra cosa és dir que alerta amb el que es diu.
És veritat que tothom des de la seva llibertat pot dir, cosa que fa quatre dies no hi havia
prou llibertat per dir que eres independentista, però no ha canviat cap llei, i qui ha canviat és la
mobilització popular que ha fet possibles contextos diferenciats que són possibles avui.
Explica que l’any 92 els van detenir i els van torturar per ser independentistes quan
vostès celebraven les Olimpíades. Això és així. Considera que aquest marc legal de llibertat i
democràtic només avança quan el poble el fa avançar perquè les institucions s’estan quedant
enrere en moltes coses.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria de deu vots en contra per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, i el Partit Popular, cinc vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i sis
abstencions de Convergència i Unió, i Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i
Alternativa- Entesa.

11. Moció PSC sobre el Dret a decidir del poble de Catalunya
La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum
per una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la
confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja en
la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs espanyols
del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la manca de
sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una
majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un acord entre el
Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya d’un
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referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin pronunciar-se
sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament SANT PERE DE RIBES acordi:
- Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans
i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els
següents principis:
. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i
espanyol, a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una
pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca.
. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament
democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de
les institucions i els mitjans de comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si
de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular.
. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana
tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la
seva participació en el procés.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista de
Catalunya dient, que creu que els posicionaments han estat molts clars i els socialistes de Sant
Pere de Ribes ja ho han expressat. Només vol afegir, que vetllaran perquè aquests drets, de
les persones a ser conformades a la pluralitat d’opcions i a poder decidir en llibertat, es facin
d’una manera correcte i per tant el seu deure serà vetllar en tot aquest procés.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
respecte els últims comentaris de la regidora Abigail Garrido ningú posa en dubte el que diu
vostè.
Entén que s’està entrant en un escenari de dret a informar i això és la base de la
democràcia i creu que ningú posa en dubte que hi ha aquesta voluntat.
Pensa que les raons ningú les posa en dubte i creu que no és el que es discuteix.
Respecte la seva moció també creu que s’ha de parlar de l’entorn d’aquestes mocions.
Abans ha comentat el Sr. Garriga, que aquestes mocions es van presentar bàsicament
com a resposta a la moció majoritària que hi havia al Parlament i per tant això s’ha de tenir en
compte alhora de fer el posicionament i el vot.
Amb el proposat per vostès coincideixen en bona part, però sobretot en el punt dos, que
és la clau del que deien abans sobre el tema de la sobirania. Creu que parlar de caràcter i
subjecte polític i que podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada, recorda als
presents, que exercir el seu dret a decidir es podrà fer si s’és sobirà.
Aquest Ajuntament, el Ple, representa al poble de Ribes que és sobirà, per tant , si no es
té sobirania no es pot fer.
Diu la moció, “forma acordada entre els governs català i espanyol”, aclareix que si, si
s’és sobirà, sinó no es pot acordar. Per tant entenen que aquesta proposta, en l’entorn actual, i
en referència a la declaració que es va presentar al Govern es queda curta, i per tant, no li
donaran suport.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria de tretze vots en contra per part de Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble
Actiu, i el Partit Popular, i vuit vots a favor per part del Partit del Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa.
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12. Moció del grup municipal Partit Popular sobre alternativa a la declaració sobiranista
del Parlament de Catalunya
Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya.
Durant els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació
dels ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia
afrontem els catalans.
Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espanya i d’Europa, està immersa en la
pitjor crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre anys a
Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400
catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. I un segment de
població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves que, amb un 49,01%
d’atur veuen llastrat el seu futur, sovint, després d’anys de preparació i esforços.
Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més que discutible gestió dels governs
de la Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es tradueix
en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d’altra banda venen
imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària.
De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment Catalunya podrà
complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.
En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012,
segons el Banc d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions d’euros, és
a dir, al 24,1% del PIB català.
Dades com aquestes demostren l’evident deteriorament de l’economia de Catalunya, una
situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la
inversió privada, així com pel tancament d’empreses. Catalunya, en els últims divuit mesos, ha
perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000 autònoms.
A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té l’increment de l’atur, les polítiques
de despesa incontrolada han acabat de posar en risc els serveis públics. Garantir l’estabilitat
pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat del
benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya podem treballar per una millora
del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels serveis
públics.
Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les
comunitats autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser una prioritat aconseguir
un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha de resoldre el
problema sistèmic
d’insuficiència financera de la Generalitat per atendre a les seves competències, així
com respectar el principi d’ordinalitat, garantint el principi de solidaritat, entès aquest com a
finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de competir de l’economia catalana.
Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d’anar
destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per garantir els drets bàsics
dels ciutadans i posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de creació
d’ocupació.
L’economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes,
i sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d’aquesta X
Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació i
recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nostres fronteres. Els catalans necessitem que
el Govern posi definitivament les bases per a la recuperació econòmica del nostre país.
Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els
catalans. No és moment d’inventar vies d’escapament cap a una suposada independència
quan el que es necessita és treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.
Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de contribuir a sortir de la crisi. Les
institucions catalanes tenim competències sobre matèries en les que podem treballar per incidir
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en la reducció l’atur i en la generació d’activitat econòmica i ocupació. Només cal determinació
per fer-ho i coratge per emprendre el conjunt de reformes que Catalunya necessita.
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes manifesta que:
1.
L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura ha de ser la sortida
de la crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit públic i del endeutament de la
Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació a Catalunya.
Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Municipals d’aquest Ajuntament es
comprometen a traslladar al Parlament de Catalunya aquesta declaració amb la proposta de la
celebració d’un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui
com a objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals, hi podrien
haver els següents:
- Una nova política industrial: Catalunya necessita dissenyar una nova política industrial,
transversal, basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. La competitivitat ha de
ser el motor de la nostra indústria i per això caldrà superar els actuals obstacles en la formació
del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la indústria catalana a Europa i el món.
- Una nova política de formació dels treballadors: aprofundir en el nou model de formació
professional dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràctica en empreses que faciliti la
inserció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i competitiu.
- Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses: en
un moment de greus dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar noves fórmules de
finançament basades en noves modalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat alternatiu
borsari o les societats de garantia recíproca, els “businessangel”, el “crowdfunding”, etc. Sense
oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que l’escenari pressupostari ho
permeti.
- Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la capacitat
emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors
necessiten que les administracions remoguin els obstacles burocràtics per a la implantació de
noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament amb mesures de suport
(desgravacions fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.
- La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de materialitzar definitivament la reforma
del Servei d’Ocupació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic servei d’intermediació
entre els operadors del mercat laboral.
- La racionalització i simplificació de l’Administració: la necessitat de millorar la gestió
dels serveis públics, prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos que no incideixen
en la qualitat del servei, comporta que revisem l’organització de les nostres administracions
públiques.
2.
És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes insta el Govern de la Generalitat a aconseguir un nou
sistema de finançament singular per a Catalunya, que representi un model propi, amb capacitat
normativa, dins del règim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria basar en:
- L’increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d’impostos estatals.
- L’establiment de fórmules de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, la liquidació i la
inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.
- Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició
catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanismes
d’anivellament.
- Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de no
perjudicar la capacitat de créixer i competir de l’economia catalana.
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Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a
sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment del creixement
econòmic i de creació d’ocupació, així com al compliment de les legislació catalana en matèria
de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre l’administració autonòmica i les
corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d’una part
substancials d’una part d’aquests nous recursos.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que ahora
le toca hablar a su partido.
Vaya por delante que tal y como habéis hecho todos, expresará la posición de su partido
desde el respeto a vuestras opiniones y espera recibir el mismo respeto por vuestra parte.
Creemos que lo que Uds., quieren hacer es ilegal y el PPC no va a dar soporte a una
moción basada en unas premisas tales como son la ilegalidad.
Uds. quieren llevar al pueblo de Cataluña a una ilegalidad y a una actuación
inconstitucional porque invocar la voluntad de una supuesta mayoría en contra del Derecho es
apartarse del modelo constitucional de democracia de España y Europa.
Y eso no me lo he inventado yo, ni siquiera el grupo político al que pertenezco, lo dice el
Presidente de la Comisión Europea, la Vicepresidenta y Comisaría de Justicia Europea o
expertos en Derecho Europeo tales como Weiler o Minc. Y lo dice el TC en su Stc. de fecha
103/08 de 11 de septiembre, que dice que el sujeto soberano del derecho a decidir es España,
si España, y no otra Comunidad Autónoma. Y dice que quien lo impulse estará actuando al
margen de la Ley y la Constitución Española.
Y Uds. a pesar de todo esto pretenden engañar a los catalanes y catalanas con un truco
de ilusionismo imposible: la mentira de que los problemas de los catalanes se solucionará
formando un Estado propio dentro de la Unión Europea, y que podemos decidir unilateralmente
formar dicho Estado dentro de la Unión Europea.
El PPC cree que esa no es la solución, que es posible afrontar los problemas sin
rupturas ni divisiones, todos unidos. Y les decimos que quien pierde el tiempo y vive en la gran
mentira no sirve a los intereses generales de los catalanes y catalanas. Es hora de trabajar y
dejarnos de debates falsos.
Les pedimos a todos Uds. que dejen de implicar a la sociedad catalana en un
referéndum ilegal que saben de sobra que conduce al desastre social, económico y político,
que genera división y que tiene repercusiones solo negativas.
Les recuerdo, STC 103/2008 de 11 de septiembre; el derecho a decidir la
autodeterminación es inconstitucional e ilegal.
La Constitución que Uds. quieren cambiar, la votaron todos los catalanes y catalanas
junto al resto de españoles y Uds. pierden el tiempo y el dinero en ver quién es el primero en
separar Cataluña de España.
Más les vale ponerse a trabajar como hace el PPC y fijar políticas de lucha contra la
crisis económica, la creación de empleo y la mejora sustancial del modelo de financiación, todo
ello en contra de la independencia, la ruptura, la división y la separación de Cataluña del resto
de España.
Nosotros, el PPC presentamos un texto alternativo a la propuesta soberanista para dejar
claras las prioridades de este partido: Recuperación económica y creación de ocupación.
Esta aventura no solo tiene riesgos para la imagen de Cataluña en España y Europa,
sino que también presenta riesgos para las empresas catalanas y por ende para miles de
puestos de trabajo de ciudadanos catalanes.
Cuando los catalanes y catalanas hemos apostado por sumar y liderar, hemos sido una
comunidad fuerte. Si Uds. se empeñan en romper, dividir, seremos una comunidad pequeña,
débil y sin influencia. Cataluña hace grande a España y España hace grande a Cataluña, y ese
ha de ser el camino.
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La política catalana, Sres. y Sras. no puede perder más tiempo en debates esotéricos
que nada tienen que ver con la recuperación económica y la creación de empleo que tanto nos
hacen falta.
Hay que evitar la inestabilidad, debemos trabajar juntos para lograr un mejor sistema de
autofinanciación con solidaridad finalista y limitada que respete el principio de ordinalidad,
moderno, justo y que permita rebajar los impuestos.
Hemos de hacerlo por la sociedad catalana, que ve como paga más impuestos que
ninguna otra y no recibe sus servicios a la altura que merece y ve como sus recursos marchan
a empresas públicas ineficientes, embajadas autonómicas, consejos comarcales
sobredimensionados o a la televisión autonómica más cara de España.
El PPC quiere una mejor gestión de los recursos públicos y un modelo de financiación
singular para Cataluña, eso si, dentro del marco legal español.
Sus respectivos partidos invocan la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de
Naciones Unidas, ONU de 24 de octubre de 1970, que contiene la Declaración relativa a los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas
Sus respectivos partidos invocan el principio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, y alegan que sus pretensiones se basan en el principio de la
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta. Que
todos los pueblos tienen el derecho de determinarse libremente, sin injerencia externa, su
condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene
el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Pero omiten que en derecho internacional es unánime la consideración de que dicho
artículo sólo se aplica a los territorios ocupados militarmente, colonias o territorios sin garantía
a los derechos fundamentales de las personas, interpretación que se efectúa en base al párrafo
que leo literalmente:
“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de
que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o
parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan
de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los
pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad
del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.
Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total
de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país.” Lo dice la ONU.
En definitiva, cambiemos lo que se deba cambiar, pero dentro de la legalidad, porque la
democracia no existe sin legalidad y la legitimidad democrática no existe sin legalidad que de
amparo a esa democracia.
El derecho a decidir ha de ampararse en las leyes. Si queremos cambiar la Constitución
Española, hemos de decidirlo entre todos los españoles, porque los catalanes somos
soberanos, pero lo somos conjuntamente con el resto de españoles y debemos respetar la
legislación que como sociedad plural nos regula y ampara.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que con todo el respeto aclara y expresa que la misma Constitución, a la que
se hace referencia, y en la base de la Constitución y hasta que nadie la cambie dice que la
soberanía es del pueblo.
Per tant, mentre no es canviï res, el poble és qui té el dret de decidir, no pas sobre
aquest tema, sinó sobre tots els temes. Són les institucions públiques que estan subjectes a les
decisions de qui, encara en aquest país de moment, manté, si el BCE lo permite, la sobirania.
Ho diu perquè el mateix document que emparava, i amb tots els respectes, creu que
quan es parla del dret a decidir, i que creu que és la gent qui l’ha de tenir, el que es reclama és
aquesta sobirania popular i nacional, però des de la base.
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Respon la Sra. Belen García dirigint-se a la Sra. Scuderi li diu, que lleva toda la razón,
pero el derecho a decidir es de todo el pueblo, no solamente de una parte del pueblo y
respetando la legalidad establecida.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dirigint-se a la
Sra. Belen li diu, que no té vocació de màrtir i no intentarà convèncer-la.
Exposa, que en totes les propostes que vostès fan en la moció, diuen que en aquests
moments el que hauria de preocupar.
Pregunta, que quan es parla en la moció de política industrial, pregunta de que es parla,
del suport al corredor mediterrani, del compliment de les obres de l’accés al Port de Barcelona,
de la indústria de la moto, que perquè és catalana se’n va en orris, de la indústria biomèdica.
Exposa que tot aquest suport, quan es parla de política industrial, pregunta si és d’això que
se’n parla perquè si és d’això millor no parlar-ne.
Quan parlen de formació dels treballadors o de millora al finançament dels autònoms,
pregunta de què estan parlant, de les directrius al foment del treball o de les recomanacions a
la petita i mitjana empresa, o de donar crèdit als botigues i botigueres i al petit treballador i als
emprenedors. Pregunta on està el crèdit.
Li planteja a la Sra. Belen, que són vostès qui han rescatat la banca amb els nostres
diners, i això és el que ha fet el seu Govern.
El Sr. Garriga torna ha preguntar on està el crèdit.
Quan vostès parlen de la reforma de servei públic d’ocupació, pregunta de que s’està
parlant, de privatitzar-ho i de donar-ho a empreses que s’entremetin en mig i treguin un rèdit del
dret al treball.
Quan parlen de la racionalització i simplificació de l’administració, pregunta de què està
parlant, de la recentralització que s’està fent, i de carregar-se tot el desenvolupament de la llei
OMNIBUS que s’ha tirat endavant des de Catalunya, i no vol que se li parli de drets
constitucionals.
El subjecte sobirà no és Espanya, és el poble espanyol en el seu àmbit territorial
d’Espanya, però és el poble espanyol i el Parlament de Catalunya que no han anat en contra
d’això. El poble català també és objecte de sobirania, això és el que diuen, i això és el que
sembla ser que hi ha gent que no ho vol.
Ells no diuen que el poble espanyol no tingui dret a ser sobirà, el que diuen és que el
poble català es reconeix com a poble i exigeix el seu també. Tal com tenen tots els pobles del
món el dret a ser reconeguts sobiranament.
Planteja que parlar de TV3 com la televisió autonòmica amb més despeses no bé al cas,
doncs el PP avui no és cap exemple, ni tampoc les seves televisions autonòmiques són
exemple de res en absolut perquè és escombraria pura i dura, i a més cara, ni és exemple de
res els aeroports, o les autopistes, o els AVE’s tot el que han fet.
No vol que li posin tot això com exemple, ni tampoc vol parlar de la sagrada Constitució
perquè avui els aplaudiments que ha rebut, avui, si una cosa ha perdut és credibilitat.
La politització que s’ha fet del Tribunal Constitucional i la utilització que se n’ha fet
d’aquest us, portant els temes a recursos, sabent el poder que té l’Estat enfront de les CCAA,
tot allò que no els hi ha agradat o que va en contra de la seva ideologia.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que ells
portaven un posicionament davant de la moció del Partit Popular i el vot era negatiu, doncs
parla de molts temes, però entenen que no és una alternativa del que es presenta al Parlament.
Consideren que és una declaració, en el sentit de posar altres problemes a debat, i perquè no
es pugui parlar mai de qüestions que no els interessen.
Desprès de sentir la regidora Belen, considera que no ha parlat de la seva moció, sinó
d’altres temes.
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El seu grup entén que el Parlament de Catalunya no és pas il·legal, surt d’unes votacions
en els quals hi havia uns programes polítics, en tot cas el que fa el Parlament és respondre a
les propostes que va fer el poble de Catalunya.
La il·legalitat no s’oposa al immobilisme de les lleis, si hi ha coses que són il·legals i hi
ha algú que és sobirà per canviar-les, les pot canviar. Això és el que s’està reivindicant, la
sobirania del poble català i això és el que es vol canviar des del rigor democràtic, i es pot o no
estar d’acord, amb majories o no. Si tindrà el suport de la població està per veure, però la
política de la por, no ho considera correcte, més semblava l’exposició d’un tertulià de la Cadena
13, que d’una regidora del municipi.
Aquí es parla de política, potser en temes que els superen, però que entén que com
municipi ho poden compartir o adherir-s’hi.
Li sembla que la seva moció que ha presentat el seu grup, CIU, està feta des del rigor i
busca la legalitat. Altra cosa és que la busca de la legalitat hagi de suposar negociacions i
voluntats demostradorament majoritàries.
Li sembla que el discurs de la regidora del Partit Popular està fora de to. Tot i que
considera que té tot el dret a fer-lo.
Considera curiós que el Partit Popular tregui aquesta defensa dels catalans i catalanes
quan tradicionalment ha fet servir Catalunya per treure vots en altres llocs d’Espanya. Les
seves polítiques respecte el fet d’atacar la llengua moltes vegades suposen rèdits que des del
seu posicionament personal no entén.
El rigor legal que s’ha fet servir en aquesta declaració no és motiu perquè hi hagi una
declaració com la feta per la Sra. García. Respecte la moció d’aquest punt el seu grup votarà
en contra.
Respon la Sra. Belen García dient, que contestar de manera demagógica a lo que ella
acaba de leer, no lo considera adecuado.
Acusarla de que se ha dicho que el pueblo de Cataluña es ilegal, pregunta en que
momento se hecho esa aseveración.
Si se le permite, dirigiéndose al Sr. Giralt, aclara que el pueblo de Cataluña no es ilegal,
sino los medios que se están utilizando desde determinados partidos como el suyo, para
engañar al pueblo de Cataluña y conducirlos y tapar determinados problemas que existen en la
sociedad, que hacen que miren a otro lado y conducirlos a un referéndum que no llega a
ningún sitio. Y no lo dice solamente la Constitución Española, les acaba de leer una resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es que parece que ella o su partido se haya
inventado las normas. Explica que son normes internacionales, si quieren los presentes lo
vuelve a leer, que dicen que es ilegal. Que no es legal convocar un referéndum y levantar a un
pueblo mediante engaños y mentiras para que exijan algo que no puede ser.
Que el referéndum si se hace tienen que ser mediante una modificación de la
Constitución Española y esa Constitución para ser reformada exige unos determinados
procedimientos y determinadas mayorías.
Cuando ustedes lo hagan así y se respete la legalidad vigente tendrá sentido y se podrá
discutir si el pueblo de Cataluña tiene derecho o no ha tener una independencia.
Es lo único que ha leído. Le acaba usted de decir, dirigiéndose al Sr. Giralt, que ha
hecho un discurso basado en la política del miedo.
Pregunta que política del miedo es leer unas resoluciones internacionales de la ONU.
Pregunta si es crear miedo, leer lo que dice la ONU, o leer lo que dice la Constitución Española
que han votado todos.
Pregunta en que sentido está fuera de tono, ella ha expresado su opinión y el parecer de
un partido tan válido y tan democrático como el suyo. Han escuchado desde que se ha
empezado el turno de las mociones todas sus opiniones y en modo alguno han calificado de
fuera de tono, o de política del miedo cual1quier opinión, considera que eso es demagogia
política. Lo único que quieren expresar es su opinión y presentar una moción alternativa a las
presentadas por ustedes.
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Las presentadas por ustedes entiende que son ilegales y lo único que dicen es que nos
centremos en trabajar en lo que hay que trabajar por la sociedad, que es crear empleo y crear
recursos y dejarnos de debate esotéricos que a nada conducen. Nada más.
Respon el Sr. Giralt que no contestarà més i amb tota confiança entén que no ha fet una
resposta demagògica, però si així ho vol veure la Sra. Belen, encara que tampoc li preocupa
massa que vostè, dirigint-se a la Sra. Belen, el vegi com a demagog.
No sap si dir res més, però entén que vostè està en una posició contrària en aquesta.
El seu posicionament o el del seu partit, tindrà unes majories i els que no estan d’acord
amb aquesta opció defensaran altres majories i si tothom es té un respecte democràtic per les
decisions del poble, al final es decidirà el que diguin les majories amb serenitat i des del debat
tranquil cosa que es va fer en el Parlament de Catalunya.
Va ser el seu Partit, Sra. García, que van marxar desprès just de la votació perquè no els
va agradar la votació. Els altres no van marxar.
Li sap greu que li hagi semblat demagog, i li pregunta de nou a la Sra. Belen, si el
Parlament Catalunya és il·legal.
Ell li ha contestat que els diferents grups van anar amb les opcions que van presentar en
unes eleccions i per tant tenien l’obligació de portar-les al Parlament de Catalunya o el deure
moral.
Potser van enganyar a algú, però considera que tenir una opció política posar-la sobre la
població, o a debat de la població, i escoltar desprès que enganyen és tenir poc en compte el
criteri de la població i dels habitants d’aquest país.
Si vostè ho veu així doncs bé, però el seu grup ho veu d’un altra manera. Consideren
que el fet té prou rigor i criteri i qualitat democràtica per entendre que és una cosa que es fa a fi
de bé i sense enganyar a ningú. Poder erròniament, segons vostè, i per cert com es fa en altres
llocs doncs s’està fent a Escòcia i al Quebec. Per altra banda hi ha declaracions de l’ONU que
defensa als Estats, i planteja als presents que ells també volem estar en aquestes declaracions
de l’ONU que defensa als Estats.
Un cop estiguin en els Estats ja seran legals en totes les declaracions de l’ONU
mentrestant no hi poden ser perquè no són Estat.
És tant fàcil com això, si vostè Sra. Belen ho vol entendre d’un altra manera i diu que
estem en situació il·legal, doncs que vingui algú i ja farem alguna cosa. No li agrada que se
l’acusi de demagog perquè no ha estat la seva intenció parlar des de la demagògia
Respon la Sra. Belen García Merat dient, que los ciudadanos del pueblo de Cataluña
tienen todo el derecho a querer ser lo que quieran ser, cualquier ciudadano de cualquier sitio
tiene derecho a sentirse como quiera. El problema es el medio que ha de utilizarse para llegar
a determinados fines.
Lo único que dicen es que los medios que se plantean no son legales. No son correctos
y lo dicen también las organizaciones supranacionales a parte de nuestra Constitución.
Expone que no se pretenda dar la imagen, por parte de otros, que el Partido Popular no
quiere dejar hacer a las personas lo que quieren hacer.
Que se haga, pero que se haga conforme se establece en la legalidad vigente. Nada
más.
El Sr. Giralt exposa que precisament perquè no son legals que volen canviar la llei.
Respon la Sra. Belen Garcia dient, pues háganlo, pero de manera legal.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que des de tots els respectes explica que quan han vist la seva moció en la part
resolutiva, no pas en la part expositiva, ha pensat carai, a mi m’agradaria un país com aquest
que es presenta, amb una nova política industrial basada en la internacionalització, la recerca,
la innovació, la formació de capital humà, dels mitjans tècnics, la nova política de formació dels
treballadors, el millorar l’accés al finançament dels autònoms i les petites i mitjanes empreses.
I ha pensat que era això el que ella volia, però clar quan vostès han fet, justament, una
reforma laboral que està donant els resultats que està donant o quan van dir, apujarem l’IRPF
perquè no apujarem l’IVA, les retallades a les aportacions en educació a Catalunya, en sanitat,
en ocupació que s’han retallat més d’un 56%, i en algunes un 96%, tot el que ha passat amb
les pensions, inverosimil, però també ha passat amb les pensions, i al final també s’ha apujat
l’IVA.
Quan tot això passa, entenen que per una part no fan el que diuen i no diuen el que fan,
per tant, davant d’aquesta situació no poden donar el suport bàsicament per temes de
credibilitat, no perquè no els agradi un país que tingués tot això que vostès plantegen, però
veient el que diuen i veien el que fan no els poden donar el suport, encara que considera que si
es posen a la feina és possible que d’aquí a un temps se’ls podria donar suport, però ara no
poden fer-ho per qüestions de credibilitat per tot el que ha passat fins avui.
Ja no planteja res de la part expositiva doncs entén que són dos discursos diferents.
Considera que vostès han utilitzat molta part dels discurs no per la part resolutiva, de la
qual entén que és la important, sinó per la part expositiva, que justament vostès deien que no
els importava i que no era un debat que s’havia de situar, però en canvi és el que s’ha situat en
el centre del debat.
Vol dir-los que vostès tenen la responsabilitat, Convergència també la té a Catalunya, i
els demana que treballin per a que aquest país surti d’aquesta situació. Si és així els trobaran i
a nivell municipal també els trobaran en les responsabilitats de Govern, i en les prioritats que es
puguin marcar.
La situació és difícil pels ciutadans, per tant entrar en aquests temes d’aquesta manera
per evitar altres discussions considera que no és seriós, ni el que es mereix el país.
Es mereixen que es prenguin mesures perquè realment es surti d’aquesta situació.
Demana que no facin el que diuen perquè quan fan el que diuen les coses no funcionen i
demana que replantegin la situació.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dirigint-se a la
Sra. Garrido, li planteja que ha quedado bien claro cual es la opinión del Partido Popular saben
lo que quieren o lo que pretenden.
Se sabe claro lo que quiere l’UM9, también se sabe claro lo que quiere CIU, se nota que
saben lo que quieren, pero aquí lo único que no saben es lo que quieren ustedes respecto de
estas mociones. No, nos ha quedado nada claro.
Pren la paraula el Sr. Giralt, dirigint-se a la Sra. García, dient-li que està bé que el tracti
de demagog i digui que el nostre partit enganya a la població de Catalunya. Reflexionaran una
mica en això.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que la
Sra. Belen García demanava que es fessin les coses de manera legal i li planteja que ella no
els pot demanar això. Els pot demanar que siguin democràtics, però legals quan aquesta va en
contra.
Es pot ser insubmís a la legalitat, però el que no pot ser és insubmís a la democràcia.
Seran democràtics, però que no els demanin ser legals, i encara que vostè no s’ho
cregui no tots van votar a favor, ni tothom la considera de la mateixa manera.
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En un país com aquest que, com deia l’actor Corbacho, la dictadura havia mort al llit,
complir la legalitat no només és difícil sinó que dolorós, per tant que se’ls demani ser
democràtics, però no se’ls demani ser legals.
La Sra. Belen García, regidora del Partit Popular quiere decirle que la democracia se
basa en el respeto i la legalidad, la decisión de todos hay que respetarla y eso es la
democracia y entre todos se decide y entre todos se ha de respetar lo que dicen todos.
No entiende que tiene que ver Franco en todo esto.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que tal com s’ha dit aquí la moció feia unes propostes de
resolució, però s’ha discutit sobre altres coses que no deia la moció i ara s’està parlant d’altres
qüestions que ni diu la moció, ni s’ha parlat anteriorment.
Demana als presents que es torni a la proposta de la moció presentada pel Partit Popular
que té tot el dret del món a expressar la seva opinió i a defensar la moció i quan es vulgui
parlar d’altres temes el Ple està obert per parlar de qualsevol tema o proposta de qualsevol
grup.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria de disset vots en contra per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa- Entesa, i tres vots a favor per part del Partit Popular.

13. Moció del grup municipal de Convergència i Unió per reclamar a l’Estat Espanyol
que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de
donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del
0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es
presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust,
per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi
pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat
espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu MasColell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al
2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de
cada administració.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, en el qual es posa
de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es
reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves competències però que encara
existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar
innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de
dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu
dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat,
serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del
benestar.
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Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt
de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert
que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a
tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de
la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal
d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i
austeritat.
Per tot això, el grup municipal de CIU-ViA proposa al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera
part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat centrifugui les
exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats
Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències
dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i
cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat,
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.
Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió dient, que
aquesta moció ve donada per coses que s’han parlat fa un moment i d’altres que se’n parlaran
properament.
Com se’ls demanava que toquessin de peus a terra i que es demanessin coses reals.
A l’exposició de motius ha quedat clar que aquest esforç de contenció que hi ha del
dèficit, que bé del 2010, els demanava la reducció progressiva cada any i en aquests moments
es demana pel 2013 una rebaixa fins el 0,7% del PIB, un abast inassolible, en tant en quant
que des d’Europa se li permet a l’Esta Espanyol que faci un 4,5% del PIB i, per la qual cosa, si
es fa un repartiment entre la societat i les administracions, el que pertocaria seria un 1,5%,
bastant més substancial que no aquest 0,7% que se’ls demana per part de l’Estat.
Si es té en compte la prestació de serveis que es realitzen, que és molt forta doncs es
tenen moltes competències de distribució i de servei, fa que estiguin molt escurats de diners.
Tenint en compte la resolució, i respecte els informes que fa el Parlament Europeu, que
manifesta que l’ajustament s’ha de repartir en forma justa, ells no creuen que sigui just el
repartiment que des de l’Estat Espanyol, en aquest cas del Partit Popular que demana que es
toqui de peus a terra, es fa demanant-los aquest esforç de contenció del 0,7% del PIB, quan la
proposta demanada pel Conseller d’Economia ha estat que hauria de ser com a molt de l’1,5%.
És per tot això, que han presentat aquesta moció. Han tingut en compte la situació en la
que es troba el país de greu dificultat econòmica i que de la mateixa manera també repercuteix
en els ajuntaments i per això ho proposen en aquest Ple, doncs els ajuntaments també són de
les peses febles en el repartiment dels diners, i, per tant, creuen que la contenció del dèficit
també repercutirà negativament en els recursos que es puguin rebre en els diferents
ajuntaments de Catalunya.
Demanen el suport per la moció que presenten perquè entenen que és positiva per tot el
context econòmic actual.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que volen plantejar ja que s’ha dit en la pròpia exposició de motius, que s’afegís un
paràgraf, en la part resolutiva, que té a veure amb els ajuntaments. Si s’està d’acord en afegir
el paràgraf podrien donar suport, però amb aquesta condició.
“En consonància i amb coherència amb els apartats anteriors, on es fa referència a les
administracions locals, reclamar al Govern de la Generalitat que compleixi amb les obligacions
que té contretes amb les entitats locals, i no centrifugui el seu dèficit i les seves tensions de
tresoreria als ajuntaments en forma de retallades de les seves aportacions, llars d’infants,
ocupació et.., i/o en forma de pagaments o retard dels mateixos perquè són els ciutadans els
qui pateixen en primera persona aquesta situació.”
Respon el Sr. Pérez Tenes dient, que entén el que diu, però el que passa és que es
troben amb el mateix que en la moció anterior. Això és piramidal, si no es reben els diners
difícilment la Generalitat pot donar-li el suport que planteja. Primer s’han de tenir els recursos.
Planteja a la Sra. Garrido, que a vostès també els passa, tenen contretes obligacions
amb entitats i associacions i quan venen a cobrar els diuen que no tenen els recursos
suficients.
Si exigim, considera que aquest és el problema que tenen sempre, es trobaran que els
contestaran que es demana una cosa que depèn d’una mica més amunt.
Estan d’acord amb el fons, però en la forma i el contingut de l’expressió no poden estar
d’acord.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, Portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que no es pot fer referència en aquest defecte de la relació de Catalunya i
l’Estat sense fer referència al defecte greu, cada vegada més, que en relació a la Generalitat
està patint el món local.
L’exemple és el qüestionament que ha fet arribar la Generalitat en una qüestió molt
concreta com el projecte del Timol, quan les polítiques d’ocupació per aquests projectes
d’inserció social, que l’Estat ha retallat a Catalunya el 53%, i han esperant que l’aportació de la
Generalitat al projecte fos la diferència i en canvi han decidit retallar el 100%.
Aleshores es pregunten on està el 47% restant que ha rebut la Generalitat per aquestes
polítiques i, a no ser que ho tingui tot un municipi, en aquests moments no els està arribant.
És important quan es parla d’aquests temes, quan a més hi ha conseqüències prou
importants, que val la pena posar exemples clars.
Poden estar d’acord i la companya del Partit dels Socialistes ho ha deixat clar. Hi ha una
part de l’exposició amb la qual poden estar d’acord, però n’hi ha un altra que demana
coherència i un altra demana exemple.
Ells com a grup pensen que la credibilitat de que això reverteixi en l’àmbit municipal està
en dubte. Els agradaria que no fos així, però al final qui no té ni una cosa, ni l’altra són els
municipis. Fa poc s’ha acceptat la subvenció de les llars d’infants del curs anterior i quasi
s’acaba la d’aquest any 2013.
Aquest Ajuntament cobreix en aquests moments aquestes deficiències, però tard o
d’hora això acabarà tenint limitacions.
Vostès que han presentat la moció rebutgen això, d’acord, però aleshores no tindran el
seu suport.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que és
cert que la política de retallades de la Generalitat no pot amagar la realitat que és l’intent
centrifugador de l’Estat Espanyol, que ell diria que és més que això, diria que és un intent
acompanyat no només en termes econòmics, sinó polítics.
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Abans s’ha vist un exemple amb les intervencions de la companya Belen, en el sentit de
desprestigiar tot l’Estat de les Autonomies i de fer passar aquestes com el factor de ser la gent
que gasta més que els altres.
Pensa que hi ha un intent polític, i el poble català en això ha demostrat tenir certa
maduresa política en el sentit de dir, que no passa per aquí la lluita, sinó que passi per anar
cap a un procés més obert o accelerat.
El seu grup estaria a favor d’aquest criteri i considera que el Govern Espanyol fa una
manipulació barroera del seu poder en centrifugar tot això.
També és cert que hi ha unes responsabilitats, i pensen que és un problema de
credibilitat. Fins ara Convergència quan des de moviments socials i polítics s’ha plantejat la
despesa militar, que per cert és l’única que no s’ha retallat, sinó que ha augmentat, no es
comptava amb el concurs de Convergència o de qui presenta la moció.
És cert que la política d’estabilitat pressupostaria la van votar a favor.
Creu que el que demostren els fets és que Convergència i Unió, que és l’alumne d’haver
fet els deures d’Europa, en aquests moments rep el càstig més gran. Finalment qui paga les
conseqüències és el poble i creu que això és molt dur.
Quan es parla de posicionaments de centrifugació, o del dèficit en les autonomies, tot i
fer els deures europeus, es veu que no es pot fer front al dèficit i això és una evidència. Tot
això s’haurà de madurar.
El seu grup s’abstindrà. Les modificacions de lleis presentades per Convergència i Unió,
com la modificació de la normativa d’estabilitat pressupostaria, fa que creguin que participen de
la centrifugació i els raonaments plantejats. El Sr. Garriga exposa que el seu grup ja ho havia
dit. Els han fet mal i els en faran més.
Pensa que s’haurà d’arribar a polítiques de consensos majoritaris per tirar endavant el
país de la realitat on es troba.
El posicionament serà d’abstenció perquè pensen que s’han d’anar conformant majories
independentment del que s’hagi fet o tenint en compte el que s’ha fet, tot per poder avançar.
Respon el Sr. Francesc Pérez, dient, que és cert que es va aprovar la política
pressupostaria, perquè creuen que ha d’haver-hi una certa austeritat doncs no pot ser que
s’incrementi el dèficit i s’acabi pagant més, doncs ells no recapten. Algú ha de deixar-los els
diners cosa que genera interessos i s’estan pagant més d’interessos que no pas el que es
recapta. Tot i això és cert que s’ha arribat en un punt, i d’això es queixen, que se’ls demana un
esforç massa ràpid o desmesurat i a molt curt termini i d’això és del que es queixen.
Consideren que si s’ha de tenir una certa contenció perquè no es pot continuar generant
aquest dèficit i no tenen la màquina de fer diners.
Han estat partícips de la política d’austeritat doncs si, però s’han queixat últimament de
que no estan d’acord en com s’estan produint aquests reajustaments, per això presenten
aquestes propostes.
Segueix amb el torn de paraula la Sra. Garrido dient, que en ares del consens torna a
demanar que s’incorpori el paràgraf a la moció, perquè es deuen en una institució local, com
l’ajuntament i creu que no haurien d’obviar el fer referència a la seva situació.
No es deuen només al Govern de la Generalitat i al país, es deuen en primera instància
als ciutadans de Sant Pere de Ribes, i entén que seria convenient incloure, ja que es parla
d’aquesta situació i per la responsabilitat amb els ciutadans, aquest paràgraf en la seva pròpia
defensa i que no es defensi només el paper de la Generalitat, sinó també el dels ciutadans del
nostre municipi.
Respon el Sr. Pérez, dient, que en la moció ja surten els ajuntaments, però si el que vol
la Sra. Garrido és fer una referència més explicita, demana un altre redactat doncs el que s’ha
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llegit no poden admetreu perquè seria incongruent reclamar en aquest moments a la
Generalitat que els doni els diners.
La Sra. Garrido explica al Sr. Pérez que en la part expositiva ja se’n fa referència. El que
demanen és que, com s’anomena en la part expositiva, que es reflecteixi també en la part
resolutiva i aleshores se’ls donarà suport.
El Sr. Pérez planteja que si, però el que s’ha llegit exactament no ho poden acceptar.
Aleshores la Sra. Garrido demana que plantegin els membres de Convergència quin
redactat volen. Si vostès estan d’acord en que es plantegi una reivindicació de la mateixa
manera que es reclama a l’Estat Espanyol, doncs que es demani també a la Generalitat que
faci front a les obligacions que té amb l’Administració Local i els ajuntaments.
Es busca un redactat comú i es planteja la reivindicació de l’Ajuntament.
El Sr. Pérez planteja que la moció és estrictament una qüestió de demanar a l’Estat una
posició concreta sobre un tema molt concret, però no veu el posar pel mig la Generalitat amb
els ajuntaments. Si vol Sra. Garrido busquem un redactat, però sempre és el buscar aquella
cosa que no pertoca en aquell moment, encara que si vol busquem un redactat sense cap
problema.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria d’onze vots en contra per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa,
quatre vots a favor per part de Convergència i Unió, i cinc abstencions d’Unitat Municipal 9Poble Actiu.

14. Moció del grup d’ICV-EUiA-EPM i PSC de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de
suport a la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania
Atès que L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les
condicions que legalment s’ estableixen”. D’ acord amb l’ article 37. 3. de l’ Estatut d’
Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d’ una llei
del Parlament de Catalunya.
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la
pobresa i l’ exclusió social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions de
persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la població treballadora.
En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea es planteja l'objectiu de reduir
en 20.000.000 el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social per a l'any 2020.
Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que
insta els estats membres a treballar per tal de millorar l'accés al treball, a la seguretat social,
als serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els fons de
la UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar cap a l’
innovació social per trobar solucions intel·ligents en l' Europa que sorgeixi de la crisi,
especialment de cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè Econòmic i
Social Europeu ha emès un Dictamen per reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer
efectiva l ‘ Estratègia Europa 2020.
Atès que l’ any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es
va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat de
fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades. El Programa va ser
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actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L’ any 1997 s’ aprova la encara
vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’ inserció, que ha estat
objecte de diverses modificacions.
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de
regulació de la renda mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, i la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives; la renda mínima d’inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva
finalitat, i ha deixat de ser un dret subjectiu de les persones en situació de pobresa; objecte i
finalitat que ha de ser recuperat en aplicació de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia.
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre
impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda Garantida
de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia i
assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació de
pobresa.
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú
estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a
disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la
persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per
dotze pagues.
4-La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari;
és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es
tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros
mensuals per dotze pagues.
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida
de Ciutadania són:
a)- Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)- Estar vivint legalment a Catalunya.
c)- Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)- No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros
mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
6-El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les obligacions
de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot
comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.
7-El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector,
degudament acreditades.
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o
ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les
necessitats materials d'una part de la població catalana que, tingui o no problemes socials
afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la nostra societat. És
una proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida
econòmicament per evitar la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza a
les societats europees basada en l'estat del benestar. També és una proposta que s'adapta a
la situació econòmica actual i obliga els poders públics a replantejar alguns aspectes de la
política social, molt especialment la renda mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana ha
de ser complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis
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socials, especialment, per tal de donar un suport social més eficaç en el context actual, d'acord
amb l'Estratègia europea 2020.
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una
Renda Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és fonamental
comptar amb el suport més ampli per tal que pugui arribar si més no a ser admesa a tràmit per
la Taula del Parlament, i debatuda amb la seriositat que es mereix.
Els Grups Municipal d’ICV-EUiA-EPM i PSC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el seu
moment, el debat seriós de la proposta.
SEGON.- Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació
locals.
TERCER.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa
Legislativa Popular (ILP).
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que avui es parlava del Pla Local de Serveis Locals i del contracte Programa
del qual s’ha aprovat un conveni amb la Generalitat i aquest s’ha anat mantenint, però ara s’ha
disminuït respecte el 2012, en uns 100.000€, cosa que els ha afectat de manera important.
Del debat, que hi ha sobre la taula del Congrés i del Consell de Ministres, sobre les
modificacions de competències i responsabilitats consideren que és un posicionament per a
que es puguin garantir un mínim de serveis, tot i que hi ha una llei que determina els serveis, i
ara variarà, i si els retreuen activitats o programes es discutirà en un altre àmbit.
Properament es veurà de que està parlant, amb la disminució d’euros, però en tot cas
volen buscar el suport de tothom perquè es mantinguin requisits, recursos i competències de
les quals els doten i que tenen delegades.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor de la demanda d’admissió a tràmit per part del Parlament. El que fa la moció en
la part dels acords és demanar un debat seriós i entenen que això sempre és bo, i consideren
que és el que s’ha de fer sobretot en la situació actual.
Hi ha una gran problemàtica en el si de la població. És l’aspecte que cal discutir, i el
Parlament és el lloc de discussió en l’àmbit de Catalunya.
Els consta que el Govern està treballant per buscar solucions a la situació, en els temes
dels pactes de la pobresa, i en la infància, però, tot i així, estan d’acord amb la iniciativa
legislativa popular.
Per la part argumentativa no poden deixar de comentar les dificultats actuals reals de
l’Administració per assumir aquesta renda. No poden tapar els ulls a la situació econòmica del
responsable de finançar la demanda. En la demanda es diu que la renda garantida no ha
d’estar condicionada a necessitats pressupostaries. Això voldria saber com es fa.
Existeix la dificultat de compatibilitzar les mesures actuals, de diferents caràcters i per
tant una renda garantida de caràcter universal entraria en contradicció.
Estan d’acord en portar-ho al Parlament i que es parli i que es voti i que s’arribi a una
solució.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup donarà suport a la moció de la Renda Garantida.
Primer perquè els agrada la iniciativa legislativa popular; segon perquè entenen que la
necessitat de que el Parlament debati una iniciativa d’aquest tipus apropa a les institucions a la
democràcia participativa, i també perquè pensa que el fet va més enllà d’una qüestió
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economicista i el que fan és que plantegen un dret universal, per tant es planteja la necessitat
d’una organització social diferent de la que existeix.
El sol fet de plantejar la possibilitat que tothom tingui un mínim de cobertura. El fet d’anar
cap a una organització social, que considera està molt lluny d’aquella que capital els ha abocat,
en viure de crèdit.
Es parla de drets i de noves organitzacions, i de que institucions com el Parlament les
puguin debatre. Donaran ple suport a la moció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa- Entesa, i tres abstencions del Partit Popular.

15. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA-EPM de Catalunya de l’Ajuntamen5t de
Sant Pere de Ribes reclamant el manteniment del contracte programa pel que fa a
serveis socials bàsics
A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes necessàries i
hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si a això hi afegim
l’esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per atur o la Renda Mínima
d’Inserció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi ha més pobres i aquests ho són
més que abans i difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre.
Però tot i això, el govern del PP segueix desmantellant l’ Estat del Benestar i retallant en
polítiques d’atenció a les persones mentre el govern de CiU es centra en el debat sobre la
independència i la invasió competencial –qui té el poder de què- oblidant que el prioritari i el
necessari i urgent és defensar els drets de la ciutadania i garantir el seu benestar.
El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el cofinançament
per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb l’objectiu de proporcionar a la
ciutadania serveis socials que cobreixin les seves necessitats bàsiques i consolidar una àmplia
xarxa de serveis socials municipals per desenvolupar les prestacions de serveis socials
d’atenció primària, entre les que es trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la
Llei de Dependència (Llei 39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost
del Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i en un
40% respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener la Ministra Ana
Mato no va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla,
eliminant també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de
Teleassistència en un moment en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han
incrementat un 200%, i posant així en greu perill la xarxa més bàsica de protecció cap aquestes
persones. D’altra banda, a Catalunya, el govern de CiU ho mira sense recordar que en aquesta
matèria té competències exclusives i obligatòries i per tant, té l’obligació de garantir i atendre a
la ciutadania desatesa per la dreta espanyola.
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat per
tal de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació dramàtica a la que
ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
del Govern d’Espanya. El Partit dels Socialistes de Catalunya creu que és de màxima
necessitat que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està
colpejant la crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa amb els ajuntaments,
mantingui les prestacions socials bàsiques i asseguri els drets socials i l’exercici de la igualtat
d’oportunitats de tots els catalans i catalanes.
Per tot l’ exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’aprovació dels següents acords:
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Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de SANT PERE DE RIBES a les retallades
realitzades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de serveis,
sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la
corresponent aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat,
atès que aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d’atenció
primària.
Tercer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la
dotació pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials bàsics.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de
Benestar i Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els
representants dels agents socials.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que farà dues reflexions i probablement la introducció de la propera moció doncs tenen a
veure en temes socials de preocupació i decisions que es s’estan prenent en el finançament del
programes que estan en l’àmbit local.
“A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes necessàries i
hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost
del Govern Socialista del 2011 i en un 40% respecte el 2012 , el passat 30 de gener la Ministra
Ana Mato no va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla,
eliminant també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de
Teleassistència en un moment en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han
incrementat un 200%, i posant així en greu perill la xarxa més bàsica de protecció cap aquestes
persones. D’altra banda, a Catalunya, el govern de CiU ho mira sense recordar que en aquesta
matèria té competències exclusives i obligatòries i per tant, té l’obligació de garantir i atendre a
la ciutadania desatesa per la dreta espanyola.”
Ells ho miren des del municipi de Sant Pere de Ribes el qual té unes xifres d’atur
considerables, amb situacions de serveis socials i d’atenció a 5000 persones, i de moltes
famílies no tenen cap tipus d’ingrés, per tant volen plantejar-los aquesta moció com la defensa
cap a les persones que tenen aquesta situació i com a demanda clara del finançament en
aquestes prioritats.
Entenen que tant el Govern de l’Estat, com el Govern de la Generalitat ha de prioritzar, si
hi ha coses que no es poden fer i no són prioritàries, que no es facin, per això un govern té
poder de decisió i si hi ha coses prioritàries com els aspectes socials que es prioritzin, es dotin
pressupostàriament, i es facin.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran afirmativament per la importància que té això.
Però planteja que votarien amb més comoditat si el tema d’exigir no aparegués, cosa
que en moltes mocions no s’ha volgut, encara que votaran a favor per la importància del tema.
Hi ha coses en la part argumentativa que no els agraden gaire, com quan es diu “el
govern de CiU es centra en el debat sobre la independència i la invasió competencial oblidant
que el prioritari”, considera que això sembla l’argument que feia anteriorment el PP.
En el segon paràgraf posa la Llei de Dependència com exemple, i hi ha moltes veus que
opinen que no funciona massa bé per no tenir una base de finançament sòlida.
En el tercer paràgraf diu que Convergència i Unió té competències exclusives en aquest
tema, és el que han demanat en la moció defensada anteriorment pel company Pérez.
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Repeteix, que votarien amb més comoditat si no figurés el concepte d’exigència, però
consideren que una votació unitària és interessant i votaran a favor.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa- Entesa, i tres vots en contra per part del Partit Popular.

16. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de
Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials
i atenció a la dependència
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre totes les
administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435 milions corresponen a la
Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha
disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara continua essent
molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic no ha
comportat l’abonament dels deutes més importants.
El deute del departamento de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions d’euros,
dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un 22% a
contractes i en un 20% a convenis, tots impagats.
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja que
poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció
dels col·lectius més vulnerables de la societat. En són un exemple les dificultats que travessen
les entitats, ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus professionals
durant el 2012. A això s’hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en
les plantilles durant aquest any, un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i un 24%
ha adoptat altres mesures, com la no substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o
la reducció de ràtios.
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder
seguir atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute acumulat i
persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en el funcionament de les
entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions,
l’estabilitat en l’ocupació i, en conseqüència, la qualitat de l’atenció als col·lectius més
vulnerables de la nostra societat
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació
dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que presten
serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida de les persones més vulnerables de la
societat.
Per aquest motius, el grup municipal Socialista proposa al Ple de la corporació els
següents
ACORDS
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de
retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions i
contactes, assegurant el cobrament periòdic de les mateixes.
Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions
locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments de les
entitats del tercer sector social català.
Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies
de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament.
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Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de retards
en el pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les
administracions públiques catalanes.
Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les
entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a provada per
unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.
Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social mitjançant
un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries a les mesures
contemplades al mateix.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la part resolutiva és clara, només vol afegir, que amb la moció volen donar el suport
a les entitats del tercer sector, que estan treballant contenint l’impacte, que té a nivell social
aquesta crisi, per tant no dotar-les del finançament al qual tenen dret és posar-les en situació
de risc important.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
respecte el redactat no hi ha correlació entre el tercer acord, doncs sembla que es proposi per
l’Ajuntament, i no pas que es proposi a la Generalitat.
Pensa que també dona peu a confusions el quart punt, per tant creu que s’hauria d’afegir
en cada acord, que la Generalitat iniciï de forma immediata gestions, perquè s’entén si no que
el grup Socialista ho demana al Ple de la Corporació. També es podria posar que el grup
municipal socialista demani a la Generalitat el següents punts.
Aprofita per dir que el seu grup valora aquesta moció, però es sentirien més còmodes si
la part del pagament immediat, perquè consideren que demanar immediatesa. Canviar
immediat per prioritat.
Pregunta la Sra. Garrido quina és la proposta.
El Sr. Giralt exposa que es canviï el títol de la moció canviant “pagament immediat dels
deutes” per “la prioritat en els deutes”.
Pregunta la Sra. Garrido amb quin objectiu. Ho diu perquè el que hi ha és una
reclamació perquè pagui els compromisos de manera immediata perquè l’acumulació està
portant al límit a les entitats del tercer sector i no poden més.
Hi ha entitats que han dit que faran fallida perquè no poden suportar la situació.
De fet sembla que hi ha algun acord en aquest sentit.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
votaran a favor.
Explica que la immediatesa la marca les necessitats del tercer sector i des de fa temps el
tercer sector està a punt d’enfonsar-se.
L’Alcalde planteja que val la pena que sortim amb un acord majoritari si és possible per
unanimitat en vers a l’objectiu que estem plantejant.
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.
105

Ple ordinari
19 de febrer de 2013

17. Moció del grup municipal del PSC i ICV-EUiA de suport a la iniciativa legislativa
popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments
i el lloguer social
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció
de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i
de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu,
la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a
desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als
efectes de l’actual i creixent problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal
de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la
renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho
necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores,
que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los
un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim
de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un
habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la
vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques i
socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al
dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció
de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al
conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, reiterem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació
de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i acordem:
1.
Instar el Govern de l’Estat a que, arran de les signatures recollides a tota
Espanya, que superen amb escreix i validen la ILP, presenti de forma urgent a les Corts
Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els
casos que afecti la residència habitual.
2.
Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
3.
Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries,
de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb
risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o
tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les
entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o
d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
4.
Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge,
a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a
les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).
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5.
Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
6.
Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per
tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles
persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió
acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que
permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i
efecte del seu reallotjament segur i assequible.
7.
accions:

Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents

- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial, la suspensió de qualsevol acte de
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual que
vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en
els contractes celebrats entre consumidors i que, en cas d’ordenar execucions, faci arribar
mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien
finalitzar amb el llançament de les persones demandades
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en el Servei de
Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
- Tenir en compte en les operacions bancàries aquelles entitats que promoguin un codi
de responsabilitat social en el tema dels desnonaments de les persones de la seva vivenda
habitual..
- Ordenar la Policia Local a què, sense contravenir el Codi Penal ni la llei de Policies
Locals de Catalunya, no es col·labori en el llançament de les persones empadronades de la
seva residència habitual. En tot cas, instem a actuar sota els principis de congruència,
oportunitat i proporcionalitat, i amb l’empatia i sensibilitat que una situació d’aquestes
característiques requereix, per ser víctimes d’una situació vital dura.
8.
Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del
Senat, etc.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aquesta moció és llarga perquè és important i els moments i situacions ho
requereixen.
Donen suport amb aquesta moció a la proposta que fan els membres del Ple a la
iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels
desnonaments, i el lloguer social i fan unes propostes molt concretes de cara a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i per tant a les accions que es poden fer en el món local.
Pensa que és un tema prou conegut i els demanaria el suport total en aquesta iniciativa
legislativa popular doncs considera que el motiu i el fons i la forma són importants per poder
estar al costat dels ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que su
grupo está totalmente de acuerdo con toda la parte expositiva y explicativa de esta moción.
Creemos que el enfoque es más que correcto y analiza fielmente la situación actual derivada
de la fractura del ciclo económico en el sector inmobiliario y todas sus consecuencias.
Una de las secuelas más dramáticas son los desahucios. Éstos representan una de las
caras más amargas de la crisis económica por lo que el problema hay que atajarlo con
responsabilidad, iniciando medidas justas, realistas y eficaces. Por este motivo nos sabe mal
tener que analizar la parte resolutiva, la parte de los acuerdos de esta moción, dentro de la cual
hay varios puntos que no compartimos.
En los puntos primero y segundo se insta al Gobierno del Estado a que presente de
forma urgente en Las Cortes Generales un proyecto de ley que incorpore la dación en pago en
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el ordenamiento jurídico. También se hace referencia a la realización de reformas legislativas
que impidan el sobreendeudamiento de las personas y familias.
Pues bien, decir que sobre estos temas el Gobierno ha sido el primero que ha iniciado
medidas, que ya están en camino, cosa que otros gobiernos ni se lo habían planteado incluso
cuando el problema ya era más que acuciante. Sobre las medidas emprendidas podemos citar
varias:
Aprobó medidas urgentes para frenar los casos más urgentes: supresión de los
desahucios más graves y creación de un fondo de viviendas de alquiler social.
– Planteó por primera vez la dación en pago: con la creación y ampliación de un Código
de buenas prácticas.
– Tramitó una reforma hipotecaria para completar estas medidas: destacan aquellas
dirigidas a evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y alternativas a evitar el caso
extremo del desahucio.
– Incorpora las propuestas ciudadanas de la iniciativa popular, que cuenta con más de
un millón de firmas.
– La futura ley que salga de la Cámara conservará el nombre de Iniciativa Popular y su
contenido contará con las aportaciones de todos los grupos.
En referencia al punto séptimo de los acuerdos. No creemos que haya habido problemas
con la policía local en estos temas. Y tampoco creemos que se la deba incluir en esta moción y
menos con un cierto tono peyorativo.
Al exigirle a la policía local que actúen bajo los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad, parece que se está suponiendo que como norma general no lo hacen. Esto
no nos parece lógico ni oportuno.
Por lo tanto y en resumen, queremos reflejar que estamos totalmente de acuerdo con la
parte expositiva de la iniciativa y con su análisis de la situación, pero pensamos que en el
ámbito de los acuerdos hay puntos que no compartimos. Primero porque ya se está trabajando
en buscar soluciones y segundo porque hay argumentos que están fuera de lugar.
Votaremos abstención de esta moción.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció.
La primera demanda és donar suport a la iniciativa legislativa popular i el que es demana
no és la primera vegada que surt en aquest Ple. Ha sortit altres vegades el tema dels
desnonaments.
Respecte el punt que demana l’Ajuntament de Ribes sobre el tema de la policia és un
redactat que diu que si, però que diu que no, i no s’entén gaire i considera que no té massa
sentit. Creu que si hi ha alguna cosa al final la policia haurà de fer el que diguin instàncies
superiors.
El tema d’assessorar els afectats pel servei de mediació comunitària ja parla en el punt
quatre del tema d’acompanyament de les famílies a través de serveis d’habitatge, de l’Agencia
Catalana d’Habitatge. Considera que és un complement que fa l’Ajuntament i que marxa de
l’objectiu.
Està bé que es presenti i que la creguem perquè tenen habitatges llogats i es poden
trobar en alguna situació similar i s’haurà d’assumir com membres del Ple.
Creu que s’haurà de buscar l’equilibri entre els dos papers. Pensa que serà una feina
complicada.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
donaran ple suport a la moció doncs entenen que s’està davant de la demanda popular per la
modificació d’unes lleis que consideren injustes en referència a un dret fonamental com és
l’habitatge.
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Les modificacions són per incloure la dació en pagament, amb caràcter retroactiu. Volen
remarcar aquest caràcter retroactiu perquè en la moció possiblement no apareix clarament, i
considera important que aparegui a qui ha d’afectar aquesta modificació, que són qui han patit
aquests problemes, i que s’aturin els processos de desnonaments i que s’engeguin polítiques
per promoure el lloguer social.
Aquestes modificacions són urgents, i qui ha tirat endavant la ILP consideren que són de
mínims i que han de ser innegociables. Aquests tres punts han de ser les tres actuacions que
s’han de portar a terme a partir de la discussió de la ILP, i no es pot acceptar cap rebaixa en
aquest sentit.
Aquestes modificacions tenen clar que és fruit de la mobilització popular i la
desobediència civil enfront de la tragèdia dels desnonaments i de les seves conseqüències.
Lamenten que només la pressió popular i l’evidència de la tragèdia que s’ha emportat
vides per davant, ha fet reaccionar a alguns dels partits amb responsabilitat de Govern.
Aquest ajuntament ja s’ha posicionat en diverses ocasions a favor d’aquestes
modificacions i d’algunes polítiques.
Ara cal que s’exigeixi d’una vegada que es modifiqui la llei hipotecària i que s’engegui a
tots els nivells i també en el municipal, on bona falta fa, polítiques d’habitatge que garanteixin el
dret a una vivenda digna.
Creuen que el punt de la policia local és molt important i estan d’acord amb això perquè
entenen que humanitza el cos de la policia local, i consideren que posiciona l’Ajuntament
enfront d’aquest problema i recull la sensibilitat que tots els cossos de policia de tot arreu han
demostrat enfront d’aquesta problemàtica.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que vol aclarir i lamenta no coparticipar de la lectura
d’aquest punt setè, que ha fet el Sr. Rodríguez respecte aquest punt i en referència a la policia
local, i que no està feta en sentit pejoratiu, ans al contrari.
El que volen és recolzar i dir-ho públicament que la sensibilitat que el cos de la policia
local, en el cas que tingui o que sigui instat per part de l’autoritat competent, i que per la qual
cosa hagi d’actuar, que sàpiguen que se’ls insta com ajuntament i caps, a que aquest tràmit i
aquest compliment de la llei quan sigui instat per Jutjat ho faci en aquesta línia.
La voluntat és que sigui al contrari del que plantejava vostè, dirigint-se al Sr. Rodríguez.
També és cert, tal com s’ha dit, que ja són diverses les vegades que aquest Ple s’ha posicionat
perquè lamentablement la situació de desnonaments i de pèrdua del dret a l’habitatge no és
nou. És cert que durant l’any 2012 ha estat el pitjor any de les últimes èpoques en
desnonaments i sembla que si no es posa fre aquest any podria ser pitjor i és aquí on les
iniciatives legislatives populars o de qualsevol altra vinguda de la societat o grups municipals o
polítics creu que val la pena fer-hi més incidència.
Creuen que el servei de mediació pot ajudar a apropar a les persones que estan en risc
de perdre el seu dret a l’habitatge i aquella entitat de crèdit o propietari en la situació que sigui
de negociar i mediar per tal que no es doni aquestes incongruències, que moltes vegades
s’estan denunciant que hi ha vivendes sense gent i gent sense vivenda.
S’acaba parlant moltes vegades només de números freds, i això els porta a perdre de
vista, en les administracions públiques, que es parla de persones i que al darrere de qualsevol
expedient hi ha una persona, família i una situació humana que comportarà tota una sèrie de
drames en alguns casos socials.
Els ajuntaments és cert que no tenen competències en matèria de l’habitatge, però
també és veritat que el drama social que representa els obliga a implicar-se, de vegades ha
emprendre situacions que poden ser complexes i que el resultat pot ser discutible, però s’ha de
ser arriscats en allò que es pugui i s’han de posicionar en allò que creguin important, i ara el
tema del dret a l’habitatge s’ha acabat convertint-se en la realitat d’un drama social de
característiques i magnituds que ningú podia esperar.
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És en aquesta línia que creuen que val la pena que es doni el suport, no només a la
declaració del Ple, sinó a més en aquelles instàncies i en la mesura que sigui possible com a
representants dels ciutadans i gestors d’un parc d’habitatge en el si del municipi.
Li agradaria que el Partit Popular es sumés.
Ha fet una reflexió, respecte la creació del fons d’habitatge social dels habitatges buits
per part dels bancs, cosa que s’ha signat amb tots els bancs i ministeris respecte la creació del
fons d’habitatge social, i ha pogut comprovar que les entitats de crèdit més representatives del
nostre municipi, sembla que tenen dos habitatges de venda, una de lloguer i una tercera que no
queda clara, per això aquest fons social d’habitatge en aquest municipi no resoldrà cap
problema, ni és la solució i a més les magnituds no tenen res a veure amb la realitat viscuda
pel municipi. Tot i així els requisits limiten moltíssim la possibilitat d’accedir-hi i pensa que per
això val la pena insistir-hi.
Demana al Partit Popular que reconsideri el seu vot perquè els agradaria que aquest fos
un punt votat per unanimitat.
El Sr. Rodríguez, regidor del Partit Popular planteja que el seu grup s’abstindrà.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor per part del Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa- Entesa, i tres abstencions del Partit Popular.
ALTRES ASSUMPTES

18. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Àrea destinatària: Desenvolupament econòmic
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: dice que el pasado 26 de julio de 2011, el Grupo Municipal Popular hizo una
pregunta para saber si la zona del Mercat-Parc Central había sido recepcionada por el
Ayuntamiento o no. También para denunciar el mal estado de conservación de Rambla Santa
Eulalia y Ronda de la Masia Nova. Nuevamente vuelven a preguntar hoy, si esa zona ha sido
ya recepcionada. ¿Si no lo está, cuando tienen previsto que sea así?
Observacions:
Resposta:
Des d'aquella data no s'ha recepcionat cap altra obra d'urbanització al sector. Per part de
la iniciativa privada s'han subsanat part de les deficiències detectades, però a hores d'ara, en
aquesta data, encara no es pot realitzar la recepció total de les obres d'urbanització del sector.
Tenint present el temps transcorregut sense que s'hagin resolt totes les deficiències,
s'estudiaran alternatives que puguin ser viables i que es puguin dur a terme de la forma més
ràpida i àgilment possible.
Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència (Mitjans de Comunicació)
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: demana informació sobre els moviments produïts en el Canal Blau. Volen
se’ls informi si hi ha hagut algun procés de subrogació o qualsevol altre cosa. Sobre aquest
tema es van oferir a tenir una reunió per tal d’aclarir dubtes, doncs entenen que és un fet que
els afecta com a municipi. Demana reunió i informació.
Observacions:
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Resposta:
A la darrera sessió plenària del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Pública
del Garraf, celebrada el 4 de desembre de 2012 a l’edifici Neàpolis (Vilanova i la Geltrú), es van
tractar, entre d’altres qüestions, el pressupost d’explotació i les aportacions municipals. Els
gestors de la televisió municipal (ICVSAM) van exposar la previsió de pressupost i van explicar
que la darrera sortida de Sitges del Consorci no incrementa les aportacions de la resta, si bé no
es podrà donar una cobertura tan àmplia com es venia fent fins ara.
Els membres del Consorci en formen part fins a la dissolució d’aquest o fins que
renuncien a ser-ho i no s’han produït més canvis.
També es va acordar aprovar a la baixa les aportacions dels ajuntament integrants en un
10% menys respecte l’any 2011 (i que són d’aplicació a partir del 2012) i es va obrir la porta a
debatre internament el model de televisió per mirar d’adaptar-lo a la nova realitat i situació
actual.
Cal recordar que d’acord amb el què preveu l’art. 38.c del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, actualment tenim nomenats com a
representats de la Corporació en el Consorci per la Gestió de la Televisió Digital Local Pública
del Garraf, i com a tals se’ls convoca a totes les sessions plenàries d’aquests, a: Josep Antoni
Blanco Abad (alcalde), Abigail Garrido Tinta (PSC), Francesc Pérez Tenes (CIU), Joan Garriga
Quadres (UM9) i José Asín Fernández (PP). Com a representants municipals, aquests són
convocats a cada sessió plenària del Consorci per tal de mantenir-los informats sobre qualsevol
assumpte i per debatre els temes que s’escaiguin en cada moment a fi de prendre els acords
oportuns.
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Tomàs Carandell
Pregunta: diu que voldria saber que va passar amb la qüestió de l’envelat i Cap d’Any.
Quines negociacions van haver-hi i quina va ser la posició de l’Ajuntament.
Observacions:
Resposta:
En relació a la pregunta formulada per vostè en el Ple del mes de gener, sobre
l’organització d’una Festa de Cap d’Any, l’informem que l’Ajuntament va dur a terme diferents
converses i trobades amb l’entitat Els Xulius, entitat que va proposar la instal·lació d’un envelat,
i ambdues parts van arribar a la conclusió que la proposta no era viable perquè no hi havia
temps material per a realitzar tots els tràmits necessaris per tal d’instal·lar un envelat i que
aquest complís amb tota la normativa i requeriments establerts recollits en el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya (tals com llicències,
pla de seguretat, autoritzacions, contractació de serveis, etc.).
El govern local i els representants del col·lectiu han acordat tornar-se a trobar a principis
d’aquest exercici per continuar treballant conjuntament en aquesta línia a fi i efecte que el
projecte es pugui fer i sigui una realitat l’hivern de l’any que ve.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Luis Llàcer
Pregunta: dice que sobre la pregunta hecha con anterioridad respecto a los badenes del
Parc Central se le ha respondido que pertenece a una empresa privada. Quisiera saber
actualmente a qué empresa y cual es.
Observacions:
Resposta:
La responsable del manteniment i conservació de les obres d'urbanització del sector
Mercat - Parc Central (SUPP-9) és la Junta de compensació de l'àmbit, fins que no es
recepcioni la totalitat de les obres d'urbanització i passi aquell manteniment a l'entitat
urbanística de conservació, durant el termini de cinc anys. L'esmentada Junta de compensació
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està formada per tots els propietaris del sector i representada per un President. Per altra
banda, de conformitat amb la normativa urbanística, té personalitat jurídica pròpia per a
realitzar tots els actes necessaris per a dur a bon terme la seva gestió, com per exemple,
contractar empreses per a mantenir, conservar i/o reparar tot allò necessari per a un bon
funcionament de tots els elements i totes les infrastructures, entre les quals, estan els passos
de vianants.
Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència (Serveis Jurídics)
Regidor/a remitent/a: José Luís Llácer
Pregunta: sobre la pregunta de la Vinya d’en Petaca que exposa “demana de nou tota la
informació completa”. Quiere dejar claro que él pedía en que situación se encuentra el parking
de la Vinya d’en Petaca.
Observacions:
Resposta:
Respecte al pàrquing de la Vinya d’en Petaca, dir que, efectivament es va tornar,
després de molt de temps de tenir-lo aturat, per la notària Sra. Florán, que li va correspondre
per torn, per que marxava de Registradora a Vilanova.
Ho vam remetre a la Notaria de la Sra. Ruiz i vist que també triava molt de temps, vam
acordar de fer la declaració d’obra nova pel personal de l’Ajuntament i, efectivament, la tècnica
Sra. Neus García, sota la supervisió del Sr. Esteve Radresa i secretaria, està realitzant la
declaració d’obra nova i divisió horitzontal. Te acabada la primera planta i part de la segona.
Es va demanar pressupost al Registre de la Propietat, per veure quant costaria la seva
inscripció i ens van donar un pressupost de 10.000€, aprox.
Al pressupost 2013, s’hauran de dotar uns 10.000 € per fer front a aquesta despesa.
Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència (Serveis Jurídics)
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: volen demanar a la Secretaria de la Corporació una relació de les
competències delegades per el Ple a les Juntes de Govern Local.
Observacions:
Resposta:
RELACIÓ DE DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER ACORD DEL
PLE DE LA CORPORACIÓ DES DE L’ANY 2007 FINS L’ACTUALITAT.
Ple Ordinari 20 de març de 2007
“Aprovació plec de clàusules administratives particulars i licitació contracte de
subministrament mitjançant Renting amb opció de compra de l’equipament de gespa artificial
per al camp de futbol de Ribes”:
En el punt quart del dictamen:
.- <<... Delegar en la Junta de Govern Local adjudicació segons la resolució de la Mesa
de Contractació i juntament amb els informes tècnics oportuns i la formalització Del contracte,
de la que es donarà compte, en el Ple següent a la seva adjudicació...>>
Ple ordinari 17 de febrer de 2009
“Aprovació préstec inversions del pressupost 2009”
En el punt quart del dictamen:
.- <<... Delegar en la JGL l’aprovació del crèdit per finançar les dues inversions pendents,
que formen part del Programa d’inversions 2009, en el moment que es consideri convenient per
l’inici de la seva execució i durant l’exercici 2009...>>
Ple ordinari 19 de maig de 2009
“Modificació plec de condicions d’adjudicació obres 3er. Tram Rambla del Garraf”
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En el punt tercer del dictamen:
.- <<... Delegar a la Junta de Govern Local les posteriors accions de l’òrgan de
contractació al que fa referència el Plec, i en concret l’adjudicació provisional i definitiva, donant
compte a la següent sessió del Ple de la gestió que es realitzi...>>
Ple ordinari 22 de setembre de 2009
“Aprovació Plec de Clàusules reguladors de la construcció i explotació del Mercat
Municipal de les Roquetes”
En el punt vuitè del dictamen:
.-<<... Delegar a la Junta de Govern Local les posteriors accions de l’òrgan de
contractació al que fa referència el Plec, i fins l’adjudicació definitiva del contracte, donant
compte de la gestió que es realitzi, en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament...>>
Ple ordinari 27 d’octubre de 2009
“Delegació JGL aprovació preus públics”
En el punt primer del dictamen:
.-<<... Delegar en la Junta de Govern Local, les atribucions d’establiment o modificació
del preus públics, prevista a l’article 47 apartat primer del Real decreto Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de las Hisendes Local, fins la
pròxima renovació del Ple de la Corporació...>>
Ple ordinari 15 de juny de 2010
“Dictamen relatiu a l’aprovació de prorroga del conveni de cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la realització de
serveis d’informació al Parc del Garraf”
En el punt tercer del dictamen:
.-<<... Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les successives pròrrogues del
conveni esmentat...>>
Ple ordinari 15 de febrer de 2011
“Dictamen sobre l’adjudicació de parades del Mercat municipal, declaració de les
parades que quedin desertes, obertura del procediment negociat i delegació de l’adjudicació
per aquest procediment a la Junta de Govern Local”
En el punt vuitè del dictamen:
.-<<... Delegar a la Junta de Govern Local la competència d’adjudicar les parades en el
procediment negociat donat, que cal una certa celeritat degut al calendari d’obertura del mercat
municipal...>>
Ple ordinari 20 de setembre de 2011
“Declaració d’interès general de les obres d’adequació dels locals i parades del mercat
municipal “La Sínia”
En el punt segon del dictamen:
.-<<... Delegar les concessions de les bonificacions i exempció d’impostos per cada un
dels interessats a la Junta de Govern Local, amb detall dels interessats i imports concrets per
les sol·licituds existents a dia d’avui i les futures sol·licituds...>>
Ple ordinari 23 de febrer de 2012
“Aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la realització de serveis d’informació al
Parc del Garraf per a l’any 2012”
En el punt tercer del dictamen:
.-<<... Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les successives pròrrogues del
conveni esmentat...>>
Ple ordinari 18 de desembre de 2012
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“Aprovació conveni de col·laboració entre la generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu
d’Entorn des de l’inici del curs 2012/2013 fins l’acabament del curs 2014-2015”
En el punt tercer del dictamen:
.-<<... Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació d’un nou conveni amb la finalitat
de donar suport al manteniment de la xarxa...>>
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: diu que va rebre queixa que l’edifici on està ubicat la biblioteca Manuel de
Pedrolo l’Ajuntament no estava al corrent de pagament dels seus deures, com a veí. Demana
saber si està solucionat.
Observacions:
Resposta:
En relació a la pregunta formulada per vostè en el Ple del mes de gener relatiu a les
quotes de la comunitat de veïns de l’edifici on està ubicada la Biblioteca Manuel de Pedrolo de
Ribes, l’informem que en la sessió celebrada el 18 de desembre de 2012 la Junta de Govern
Local va aprovar el pagament de les quotes de participació comunitària per aquest local
corresponent a tot l’exercici 2012, per la qual cosa l’Ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions.
Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència (Mitjans de Comunicació)
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: respecte al tema de mitjans de comunicació. Hi ha un prec fet a l’estiu o al
setembre perquè es reunís la Comissió dels Mitjans de Comunicació i no en tenen notícia.
Observacions:
Resposta:
El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació no ha estat constituït aquesta
legislatura. No obstant, tal i com se us va fer saber en les respostes del Ple de desembre, és
voluntat d’aquest govern i de l’alcaldia convocar una reunió amb els representants dels grups
municipals per parlar de les qüestions d’aquest àmbit, per bé que consideràvem oportú que
aquesta tingués lloc un cop celebrada la darrera sessió plenària del Consorci per a la Gestió de
la Televisió Digital Pública del Garraf.
En breu esperem poder celebrar aquesta reunió a la qual hi sereu formalment convocats.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: respecte al tema de l’aparcament “alegal” dels Camils el seu grup fa temps
que reclama una solució. Creu que l’única solució que han vist fins ara ha estat treure les
plaques de prohibit aparcar. Pensa que el problema és més greu des de la rotonda del cantó
del Montgròs fins la carretera vella. Es produeixen cada dia situacions de risc i perill. Demana
que es busqui un racó on es pugui fer un aparcament. Exposa que l’aparcament de pagament
no tothom ho pot cobrir. Sap que no és fàcil.
Observacions:
Resposta:
Aquest tema resta pendent d'un projecte de millora i adequació de les voreres a la Ronda
de Sant Camil des de la carretera BV-2112 fins a la carretera BV-2113, presentat per VNG
Aparcaments, empresa explotadora de l'aparcament de Sant Camil.
Amb referència a l'estacionament irregular, per part de Governació es va procedir a la
prohibició mitjançant senyalització a l'efecte, d'aquells trams en què la presència de vehicles
114

Ple ordinari
19 de febrer de 2013

estacionats generaria dificultats al trànsit, i es van fent controls de forma freqüent, a fi i efecte
d'evitar ocupacions abusives i/o generadores de riscos.

19. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- S’inicia el torn de precs i preguntes amb la intervenció de la Sra. Belen García
Merat, regidora del Partit Popular dient, que una parada nueva en el mercadillo de Ribes,
parece ser que se le dijo que se le concedería la licencia siempre y cuando no vendiera ropa de
señora y si de niño o caballero. Claro está que la parada ya no ha vuelto a venir.
Quiere saber los criterios que se utilizan desde el Consistorio para limitar a una persona que
quiere ejercitar su actividad económica, para decir el que se puede vender o no.

Segon.a).- Segueix el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que sobre
una respuesta del Pleno anterior, le gustaría se priorizaran ciertos elementos de la zona
afectada como de la Rambla Santa Eulalia, porque creen que pueden ser peligrosos para los
ciudadanos y los vehículos arquetas, pasos de peatones et...,.
b).- Durante las Fiestas Mayores, Reyes, Carnavales etc.., se están efectuando retirada
de vehículos con cargo y otras sin cargo en el núcleo de Roquetas. Quiere saber si es así y el
motivo de la discriminación.
c).- Quiere hacer un ruego, tienen conocimiento que se limpian imbornales ruega se
prioricen las zonas comerciales o peatonales.
d).- Hay maceteros que carecen de plantas, pide que se repongan.
Tercer.a).- Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que sobre el tema de Garraf Promocions volen fer un prec, malgrat que s’ha discutit en la Junta
General de l’empresa, creu que han succeït coses prou importants com perquè siguin
conegudes i es puguin parlar en seu plenària.
Demanen que qüestions com la petició de la Fiscalia de requeriment d’una sèrie de
documentació tan a l’empresa, com a l’Ajuntament, en referència a Garraf Promocions i que es
pugui tractar en el Ple. Pensa que s’ha d’informar doncs és l’única manera que tenen de fer
públic certes coses, i donar-les a conèixer. Fan el prec a l’Ajuntament que es porti a la seu
plenària, sinó ho portaran ells.
Creuen que és prou important saber quin tipus de resposta pensa donar l’Ajuntament a tot això
i quina opinió en té del que ha succeït i de les peticions de la Fiscalia que ho anomena
diligències d’investigació.
Apunta que els documents tenen registre de sortida de la Fiscalia provincial de Barcelona, però
no tenen entrada a l’Ajuntament i per tant, pregunta si això s’ha registrat? Vol saber el per què
no hi ha registre d’entrada a l’Ajuntament d’uns documents tant importants com aquests?
Pregunten el motiu del per què no hi ha registre d’entrada?
b).- Sobre la petició que van fer el dia 2 en una carta adreçada al Sr. Alcalde, en la qual
entre d’altres raonaments, que corresponen als drets dels regidors a rebre tota la informació
necessària pel bon funcionament o bona pràctica dels seus deures i obligacions, demanaven, i
esperen que es compleixi, i ho demanen en un prec; que es faciliti l’accés a tota la informació
referida a l’empresa Garraf Promocions Municipals i molt concretament en aquella referida a la
seva fase de liquidació.
Quart.a).- Segueix amb el torn de preguntes la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat
Municipal 9 preguntant si s’havia presentat les obres del PUOSC doncs sembla que ara és
quan s’han de demanar. Com pel Ple no ha passat a aprovació suposen que es deu haver
aprovat per una Junta de Govern Local i volen saber quines són les peticions a fer.
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b).- Volen comentar que per accedir al Camp de Futbol del nucli de Ribes s’ha de
passar per davant del bar. Els hi ha comentat dues persones, que van en cadira de rodes, que
no poden accedir-hi i pregunten si hi hauria la possibilitat que els dies que hi ha partit es
pogués accedir per la porta gran.

Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín, regidor de Convergència i Unió
dient, que vol referir-se de nou a la rapidesa en les respostes que les lliuren un dia abans i
aleshores es fa difícil preparar argumentaris.
Respecte les delegacions del Ple en la Junta de Govern Local planteja que ja es
discutirà en el proper Ple quan hagin tingut temps d’estudiar-ho.
b).- Tot i que han signat l’acta del Ple ordinari passat, vol fer una esmena respecte els
precs i preguntes i amb el compromís de l’alcaldia de resposta que ha vist que no ha sortit
reflectida.
El company Francesc Pérez va reclamar, i li consta que es va agafar el compromís de
respondre, més enllà de saber quins noms eren, saber quina quantitat de regidors havien
renunciat a les pagues extres de Nadal i saber a què s’havia destinat i l’aportació dels grups
municipals. Veu que no ha quedat reflectit en l’acta, tant li fa que s’esmeni, però li agradaria un
cert compromís de que es respongui.
c).- Demanar saber que passa amb les preguntes fetes que no queden reflectides en el
dossier de pendents que no es responen.
Recorda als presents que n’hi ha unes quantes de pendents i que com exemple ha reclamat, ell
personalment en diversos plens, que passava amb l’enllumenat entre el Parc d’Oci i l’entrada
de Solers i encara no sap si s’ha solucionat o no perquè no se li ha donat cap resposta. Se li
diu que Sece ho fa molt bé, però ell pregunta si s’ha arreglat.
d).- Respecte com comunica les coses l’Equip de Govern i com comunica, posarà en
exemple.
Van ser molt curosos alhora de demanar als grups de l’oposició que els agradaria tenir en el
Pla d’usos del nou projecte de l’Ajuntament. Però els sorprèn que el dia 13 de febrer
s’encarregui a una empresa l’acció d’un projecte sense saber si s’inclouen les recomanacions
que van fer per part del seu grup, o no, i tot i que sabien que anaven a demanar a la Diputació
la inclusió del redactat i de quina línia creditícia els podrien facilitar alhora d’arreglar
l’Ajuntament, ho hagueu sol·licitat i se’n assabenten per la Junta de Govern Local i no perquè
per part del Govern se’ls hagi dit.
No diu que no sigui correcte, el que diu és que està molt bé demanar la col·laboració dels altres
quan s’ha de demanar l’opinió, però també els agradaria tenir les explicacions del Govern quan
aquest fa algun pas, i com a mínim saber si les recomanacions que va fer el seu grup estan
contemplades o no, o si el Govern ha fet el que ha volgut.
Sempre els passa això. Després se’ls demana confiança, però alhora de donar informació s’ha
de pregar.
Repeteix que no diu que no sigui correcte, però si se’ls va demanar l’opinió del seu grup els
agradaria saber si ha servit per alguna cosa o no.
Respon l’Alcalde dient, que no acostuma a contestar perquè entenen que les
respostes s’han de fer amb temps i pels serveis tècnics corresponents, però respon, que el que
s’ha encarregat és a un servei tècnic perquè conjuntament amb la comissió redacti els usos.
Per la qual cosa no s’ha encarregat res. Difícilment pot donar una resposta a una pregunta que
no s’ha fet.
L’Alcalde explica que es va tenir una reunió sobre el Pla de la Casa de la Vila es va quedar en
encarregar un pla d’usos i que es demanaria el suport de la Diputació. Això és el que s’ha fet.
Ara tenen el professional que es dedicarà en això i per la qual cosa es tornarà ha convocar a la
comissió dels grups polítics de la Casa de la Vila perquè conjuntament amb el tècnic
encarregat d’aquesta matèria es discuteixi, valori, avaluï i escolti totes les propostes i
reflexions.
Sisè.-
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a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
es va parlar en Junta de Portaveus que es demanaria assessorament a la Diputació pel que fa
les obres de l’Ajuntament, però el que han vist és una empresa amb un pressupost de 5.000€ i
vol saber si tenen relació amb la Diputació i si aquesta assumirà part del cost. Pensa que no
hagués costat gaire el fer-ho saber.
b).- Reitera la petició sobre el tema de l’accessibilitat del Camp de Futbol.
c).- Planteja que hi ha una institució que es promou com Centre Educatiu que es diu
escola La Serra, es promou a partir d’una cooperativa de pares en el municipi. Sembla que
circula un document en el qual es planteja que tenen el suport de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes. Demana informació.

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

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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