Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 19 DE
MARÇ DE 2013

Sant Pere de Ribes, dinou de març de dos mil tretze, quan són un quart de vuit del
vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de Sessions de l’edifici
institucional de la Vinya d’en Petaca sota la presidència de l’alcalde president, Sr. Josep
Antoni Blanco Abad a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la
qual prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general
de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
REGIDORS ASSISTENTS:
Sr. Josep -Antoni Blanco Abad
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Albert Bernadàs I Escartin
Sra. Núria Mestre i Casas
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Sr. José Luis Llacer Martínez
Sr. Tomás Carandell Baruzzi
Sra. Laura Marcos Navarro
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asin Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny

Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

EXCUSATS:
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Joan Garriga Quadres
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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
3. Donar compte de la resolució anticipada del conveni de col·laboració amb el
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
4. Aprovació del nou reglament del Consell Escolar Municipal de Sant Pere de
Ribes(CEM)
5. Bonificacions i justificacions per al servei de menjador (juliol a desembre)
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PUBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
6. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic
per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes
ALTRES ASSUMPTES
7. Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA de suport al posicionament i propostes
d’acció del Consell Comarcal del Garraf en relació a les dificultats que esta patint el
Garraf en els serveis de menjador, beques i transport
8. Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA en contra de la reforma de
l’Administració Local
9. Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA de suport a la campanya “Garraf: peatge
just”. Per us sistema de peatges just i la millora de la mobilitat a la comarca del Garraf
10. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
11. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta del Ple ordinari de febrer, de data 19 de
febrer amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un que composen la
Corporació.
La Sra. Núria Mestre Bertran, regidora del Partit Socialista de Catalunya demana, que
es faci constar en les actes quan es fa referència a Núria Mestre Bertran o Núria Mestre Casas
i que per a diferenciar-les sempre consti el segon cognom.
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2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
DECRET / 0062/2013 CONTRACTACIÓ TEMPORAL JOAN PASCUAL

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 del Sr. Joan Pascual
com a Educador 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, el Sr. Joan Pascual va quedar el quart.
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, la Sra. Dora Pedregal Pimentel a partir del dia 16 de
gener de 2013 com a educadora social, la Sra. Sílvia Pérez a partir del dia 16 de gener com a
educadora social adscrita al programa DASC.
Vist l’informe de la Directora de Desenvolupament Econòmic i Social que exposa: “Des
de l’agost de 2010 el Sr. Joan Pascual ha estat realitzant tasques de suport al departament de
Serveis Socials com educador social,
Aquestes tasques de suport es produeixen donada la situació d’una major demanda que
es venen produint davant la situació de crisis en què ens trobem.
Aquestes tasques de suport es centren més a atenció primària i en concret en
l’elaboració dels plans de treball d’aquelles persones que perceben ajuts i fent el seguiment
posterior, seguiment necessari per tal de que la persona usuària pugui desenvolupar-se de la
manera més autònoma possible o que la situació actual no s’agreugi més i es faci contenció de
la mateixa.
La tasca que realitza va molt lligada amb el departament d’Ocupació doncs és necessari
poder buscar la manera de reinserir-los dins el món laboral, com també trobar recursos
formatius per tal de poder elaborar el pla de treball, realitza el seguiment de les PIRMI.
Donada aquesta situació, adjunto informes de les tasques realitzades durant l’any 2012, i
per tal de garantir els serveis bàsics i poder atendre els casos que es troben en risc d’exclusió
social, havent-se presentat a la borsa de treball celebrada el proppassat 19-12-12 proposo la
seva continuïtat per l’any 2013”.
Vist la necessitat de contractar un/a educador/a social a partir del dia 04/02/2013 per tal
de dur a terme les tasques descrites anteriorment.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern.
Vist l’informe de secretaria núm. 011/2013.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0048.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Contractar al Sr. Joan Pascual Ros com a Educador 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 4 de febrer de 2013 fins el 2 d’agost 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 del Sr.
Joan Pascual Ros des del dia 4 de febrer al 2 d’agost de 2013 per les següents quanties:
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Salari 2013
Seguretat Social 2013

14.514,12€

10100.231.14300

4.537,46€

10100.231.16000

Total 2013___ 19.151,58€
3r.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 1 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 63 /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

201302563

184,37€

COMUNITAT DE PROPIETARIS
PARQUING C. CARLES BUIGAS, 54

Carles Buigas, 54

201302584

66,50€

COM. PROP.
TORRETA, 36

Torreta, 36

PARKING

C.

Tipus
d’ocupació/obra
Gual permanent
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 i Puig, s/n

Fires

201302571

327,82€

OLIVER

COLLADO,

JOSE

Pg. Circumval·lació, s/n

Fires

ARENAS,

JUAN

Pl. església, s/n

Fires

MARIA
201302573

45,15€

PEREZ
ANTONIO

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 4
de febrer de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 64/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 270/2011-M2
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu nº 17 de Barcelona, procediment abreujat
270/2011-M2, ens ha citat pel pròxim 8 de febrer de 2013 a les 11:00 hores.
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Vist que als presents procediments s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 17 de Barcelona, procediment abreujat 270/2011-M2.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 5 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 65 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.I.R.F., 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.I.R.F., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que el
vehicle es trobava estacionat al lloc el dia i l'hora indicats. Que els senyals verticals que
prohibeixen l'estacionament a la zona són de caràcter permanent, i indiquen que no es pot
estacinar cap dimecres de l'any de 06:00h a 18:00h (horari de mercat setmanal).”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.I.R.F., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154.01., segons expedient 1200006685. 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.I.R.F. la sanció de 100,00-€., com autor 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.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 5 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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D E C R E T 66 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. F.M.O., 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. F.M.O.segons expedient 1200006648.
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. F.M.O.segons expedient 1200006648.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 5 DE FEBRER de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 67/2013.
ANUNCI A PUBLICAR EN EL BOE, PEL QUAL ES FORMALITZA EL CONTRACTE
PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ.
Per Decret de l’alcaldia núm. 373/2011, de 7 de juliol, entre d’altres, es van delegar les
competències d’aquesta alcaldia, delegables, a la Junta de Govern local.
No obstant, als apartats 3.4 i 3.5 de dit Decret es deia:
“3.4.- Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractar a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’ haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL
com del Ple.
3.5.- Sense perjudici de l’anterior, l’Alcalde podrà abocar per a si mateix l’exercici de les
competències delegades a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
preveu que els òrgans superiors puguin abocar per a ells, el coneixement d’un tema que
correspongui resoldre ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius
dependents o en el supòsit de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents. El coneixement d’un assumpte podrà ser abocat quan circumstàncies de tipus
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient i d’acord amb el procediment
establert.”
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No poden esperar a la propera Junta de Govern Local la publicació en el BOE d’aquesta
anunci, tenint en compte que la data de publicació de l’anunci és de 48 dies a comptar des de
la seva formalització el 24 de desembre de 2012, aboco aquesta competència per a
l’autorització d’aquesta publicació, donant compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació a la proper sessió que es celebri.
Aquesta formalització s’ha de publicar al DOUE i al BOE. Per a la publicació en el BOE
s’ha de seguir un procediment de pagament de l’anunci d’inserció, previ pagament a l’entitat
financera. Atès que la referència de la publicació es 5201300781837, i el seu import és de
431.04 euros.
De conformitat amb els antecedents,
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa i l’obligació reconeguda de l’import de la publicació en el BOE
núm. referència 5201300781837, per import 431,04 euros. A la partida 40000.920.22603,
publicitat i propaganda, serveis generals, corresponent a l’anunci de formalització del contracte
del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència superior a 10kW dels edificis
i recintes municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, adjudicat a ENDESA ENERGIA
SA.
2n. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, sis de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
D E C R E T núm. 68/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ MONTBLANC, 24
En data 18 de setembre de 2012 es notifica a la Sra. C.Y.G., el full de liquidació per
import de 450 € en concepte de cost de buidat i manteniment de la cisterna d’abast col·lectiu
del sector de Can Lloses (període juliol-agost-setembre 2011).
En relació al mateix, el Sr. J.M.A.Y, fill de la difunta Sra. C.Y, al·lega en data 29 d’octubre
de 2012 que la finca té una fossa sèptica des del moment en que es va construir l’habitatge.
Aquestes manifestacions han estat contrastades en data 8 de novembre de 2013 per
part del vigilant notificador segons consta en fotografies de l’acta d’inspecció.
Havent-se provat que la finca del carrer Montblanc 84 de la urbanització de Can Lloses
disposa de la corresponent fossa sèptica, la tècnica superior en dret, Sra. Marta da Pena
Gómez informa que procedeix estimar les al·legacions presentades i anul·lar les liquidacions
que s’hagin aprovat fins al moment a nom dels propietaris del referit immoble en concepte de
buidatge del dipòsit col·lectiu.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1- ESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. J.M.A.Y amb relació a les liquidacions
rebudes en concepte de cost de buidat i manteniment de la cisterna d’abast col·lectiu del sector
Can Lloses.
2- ANUL·LAR les liquidacions que s’hagin aprovat fins al moment a nom dels propietaris
del referit immoble, pel concepte anteriorment esmentat.
3-NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 8 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
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D E C R E T núm. 69/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ RESTAURANT CAN LLOSES
En data 6 de setembre de 2012
es notifica a la societat Germans Planella SCP
(restaurant Can Lloses) el full de liquidació per import de 2.900 € en concepte de cost de
buidat i manteniment de la cisterna d’abast col·lectiu del sector de Can Lloses (període juliolagost-setembre 2011).
En relació al mateix la societat GERMANS PLANELLA SCP al·lega que el càlcul és
erroni doncs segons certificat tècnic dels enginyer JCS Enginyers aportat en data 12 de maig
de 2011 i rectificat en data juliol de 2011, aquest restaurant aboca uns 52 m³ mensuals al
clavegueram i no 83 com inicialment es va informar.
En primer lloc cal constatar que en l’expedient administratiu consta presentat Informe
tècnic relatiu al cabdal de les aigües residuals del restaurant de Can Lloses redactat per JCS
ENGINYERS a petició de GERMANS PLANELLA SCP en el que es manifesta que el consum
d’aigua es de 82,5 m³/mes i que s’aboquen a la xarxa de clavegueram existent uns 52 m³/mes
d’aigües residuals, si es tenen en compte les aigües que es destinen al reg de jardins i carrers.
Aquestes dades van ser tingudes en compte pels serveis tècnics amb l’objecte d’
extreure les dades sobre les quals s’han realitzat les diferents liquidacions en concepte de
buidatge del dipòsit a càrrec dels propietaris i veïns que aboquen a la xarxa i efectivament es
comprova que mentre que en la primera liquidació el càlcul s’ha fet sobre els 83 m³/mes, en la
segona, es calcula tenint en compte els 52 m³/mes.
D’acord amb les dades contingudes a l’expedient i tenint en compte que l’informe tècnic
presentat per la propietat no ha estat rebatut tècnicament pels serveis tècnics municipals,
utilitzant les dades indicades en el mateix alhora de fer els càlculs de la repercussió dels cost
de buidatge entre els immobles que se’n beneficien, la tècnica superior en dret, Sra. Marta da
Pena Gómez informa que procedeix estimar l’al·legació presentada compensant l’ingrés
efectuat indegudament en la propera liquidació.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1- ESTIMAR les al·legacions formulades per la societat Germans Planella SCP amb
relació a les liquidacions rebudes en concepte de cost de buidat i manteniment de la cisterna
d’abast col·lectiu del sector Can Lloses.
2- COMPENSAR l’ingrés efectuat indegudament en la propera liquidació.
3- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 8 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET 70/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 407/2011 PA:B
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu nº 5 de Barcelona, procediment abreujat
407/2011 PA:B, ens ha citat pel pròxim 19 de març de 2013 a les 10:40 hores.
Vist que als presents procediments s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
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RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat
Contenciós Administratiu nº 5 de Barcelona, procediment abreujat 407/2011 PA:B.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord al Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, onze de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET / 0071/2013
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I DESPESA DERIVADA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist les peticions mitjançant instància de les treballadores Anna Carnicer Heras, Sílvia
Pérez Matute i Mònica Luna Lázaro, en relació a sol·licitar el reconeixement d’un nou trienni.
Vist que les esmentades treballadores han presentat certificats de serveis previs prestats
en altres administracions públiques.
Vist que amb la documentació aportada per aquestes treballadores, s’ha pogut
comprovar que els pertoca el reconeixement d’un nou trienni amb efectes de febrer de 2013.
Vist que el reconeixement d’un nou trienni A1 a la Sra. Anna Carnicer Heras suposa una
despesa complementària per import total de 652,12€ bruts, dels quals 521,77€ en concepte de
triennis i 130,35€ en concepte de seguretat social.
Vist que el reconeixement d’un nou trienni A2 a la Sra. Sílvia Pérez Matute suposa una
despesa complementària per import total de 575,03€ bruts, dels quals 433,17€ en concepte de
triennis i 141,86€ en concepte de seguretat social.
Vist que el reconeixement d’un nou trienni A2 a la Sra. Mònica Luna Lázaro suposa una
despesa complementària per import total de 310,59€, dels quals 233,97€ en concepte de
triennis i 76,62€ en concepte de seguretat social.
Vist l’informe favorable del tècnic mitjà de recursos humans en relació al reconeixement
d’un nou trienni a les senyores Anna Carnicer Heras, Sílvia Pérez Matute i Mònica Luna
Lázaro, amb efectes de febrer de 2013.
Vist l’informe 2013/0099 d’Intervenció.
Vist l’informe núm. 32/2013, de 4 de febrer de Secretaria.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar el reconeixement d’un nou trienni A1 a la Sra. Anna Carnicer Heras amb
efectes de febrer de 2013, i la despesa complementària per import total de 652,12€ bruts, dels
quals 521,77€ a càrrec de la partida 41000.931.12006 en concepte de triennis i 130,35€ a
càrrec de la partida 41000.931.16000 en concepte de seguretat social.
2n. Aprovar el reconeixement d’un nou trienni A2 a la Sra. Sílvia Pérez Matute amb
efectes de febrer de 2013, i la despesa complementària per import total de 575,03€ bruts, dels
quals 433,17€ a càrrec de la partida 10100.231.14300 en concepte de triennis i 141,86 a càrrec
de la partida 10100.231.16000 en concepte de seguretat social.
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3r. Aprovar el reconeixement d’un nou trienni A2 a la Sra. Mònica Luna Lázaro amb
efectes de febrer de 2013, i la despesa complementària per import total de 310,59€ bruts, dels
quals 233,97€ a càrrec de la partida 14409.241.14300 en concepte de triennis i 76,62 a càrrec
de la partida 14409.241.16000 en concepte de seguretat social.
4rt. Comunicar els acords a les persones interessades.
5è.- Donar compte dels acords en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 12 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 72/2013
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 4 al 8 de febrer)
Núm.
Liquidació

Import

201302680

180€

201302693

2,18€

201302664

10€

201302661

300,30€

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus d’ocupació/obra

CONSTRUCCIÓNES
ROVIRALBA, S.A.

Pl. Marcer, 12

Bastides

TORRIJOS
MARIA PAZ

Nou, 28

Mercaderies i expositors

Pere II, 12 Bxs-1a

Contenidors

Pl. Església, 3

Xurreria

FERNANDEZ,

GARCIA CEREZO, ANTONIO
PEREZ
ANTONIO

ARENAS,

JUAN

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
13 de febrer de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET/73/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 660/2012 incoat contra el
senyor J.G.B. amb DNI núm. 47.636.487-Z i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant actes dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 062, 080, 045 i 091, que el senyor J.G.B. amb DNI núm.:
47.636.487-Z, pot ser autor/responsable dels següents fets ocorreguts en diferents dies i a
diferents hores, principalment a la matinada, al C. Sant Joan, núm. 24 bis, i segons actes de la
Policia Local on manifesten:
“Que el dia 16/09/12 al voltant de les 2:00 hores, es reben un total de 6 trucades per un
gos que no deixa de bordar i no poden descansar els veïns. Es comprova que les molèsties
son afirmatives. S’intenta localitzar al propietari amb resultat negatiu. S’aixeca acta.
Que el dia 11/09/12 al voltant de les 2:00 hores, som comissionats per molèsties
provocades per un gos que no deixa de bordar. Personats a l’adreça es detecten els lladrucs
d’un gos al domicili esmenat. Que es parla amb els veïns, que han trucat diverses vegades per
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el mateix problema. Es comprova que no hi ha ningú al domicili i que els lladrucs provenen del
terrat del domicili. S’aixeca acta per molèsties.
El dia 05/08/2012 ens comuniquen molèsties d’un gos que no ha parat de bordar en tot el
dia. Es afirmatiu, no hi ha ningú al domicili. ”
2.- En data 23/10/2012, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 660/2012 i la
proposta de resolució contra el Sr. J.G.B., responsable del gos.
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 en data 20/11/2012 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201213955, escrit d’al·legacions formulat front la proposta de resolució, on en síntesis
manifesta que:
“Exposo que no tic cap gos al meu nom. En algunes ocasions he tingut al meu domicili el
gos de la meva parella el qual està inscrit al seu nom i al seu domicili. En algunes ocasions si
que a bordat el gos però no de forma reiterada. A mes en l’alta fiqueu que els lladrucs provenen
del terrat del meu domicili, jo visc a un primer pis. Sol·licita que s’anul·li aquesta resolució ja
que adjunto tota la documentació del gos de la meva parella.”
Aporta cartilla sanitària amb número de microxip a nom de la Sra. C.R.A.
5.- Que en data 21/01/13 i 22/01/13 els agents de la Policia Local de Sant Pere de Ribes,
TIP 062, 045 i 091, emeten informe de ratificació on manifesten el següent:
“- El lloc dels fets s’escolten lladrucs d’un gos que no se pot concretar la raça ni el color,
ja que no es pot accedir a l’interior de l’immoble per no haver-hi ningú. Que els lladrucs son
constants i molt molestos. El dia dels fets es van registrar fins a sis (6) trucades telefòniques
dels veïns dels voltants. A més a més, el dia 11 del mateix mes, es van rebre més queixes pel
mateix fet i es va aixecar acta per molèsties d’animals. Altres torns de nit també hem estat
requerits per les mateixes molèsties que es poden comprovar al programa de telefonemes.
- Que una vegada llegides les al·legacions presentades pel Sr. J.G.B. respecte a l’acta
aixecada pels agents, es ratifiquen totalment en l’acta redactada. Que els agents al no poder
accedir al domicili del Sr. J.G.B. no poden comprovar si el gos està al terrat o al balcó de la
vivenda. Que el Sr. J.G.B. no es troba al seu domicili fet comprovat pels agents. Que varis
veïns informen als agents actuants “que ha marxat i com sempre deixa el gos al terrat
pertorbant el descans del veïns”. Que els agents poden comprovar que els lladrucs son
constants i molestos, que son varis els veïns afectats per aquestes molèsties i que ja s’ha
realitzat varies actuacions per agents d’aquesta policia local respecta a les molèsties que
ocasiona el gos.”
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor J.G.B. amb DNI 47.636.487Z, com a
responsable de les molèsties ocasionades de un gos ubicat al seu domicili. Se segueix, per a la
seva tramitació, el que assenyala el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Protecció dels animals, la Ordenança Municipal sobre la Tinença
d’Animals Domèstics i el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment
Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat formula al·legacions a la proposta de resolució, s’admeten a
tràmit.
3.- Atès que aporta la documentació del gos a nom de la Sra. C.R.A., s’estimen les
al·legacions referides a la cartilla sanitària i per tenir el gos amb microxip homologat; s’estimen
les al·legacions per la inscripció al registre municipal d’animals, per acreditar que el gos no és
de la seva propietat.
Es desestimen les al·legacions per la infracció consistent amb molèsties a terceres
persones, atès que els agents actuants emeten informe de ratificació en els mateixos termes
que les actes que donaren peu a la incoació del present expedient.
4.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en diferents dies i a diferents hores,
principalment a la matinada, el gos ubicat al C. Sant Joan, núm. 24 bis provocava molèsties als
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veïns amb lladrucs, i tal i com manifesta a les seves al·legacions. Els fets suposen la comissió
de:
Falta greu d’acord amb l’article 15) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics, amb una sanció de fins a 300€.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels
animals, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. J.G.B. amb DNI 47.636.487-Z com a posseïdor/responsable de un gos
que provocava molèsties a terceres persones amb lladrucs en diferents dies i a diferents hores,
principalment a la matinada.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta greu d’acord amb l’article 15) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics.
3.- Imposar-li la sanció de 200€.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 2013 per un import de 200€, en concepte de la
sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, 14 de febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de la
corporació, que en dóna fe (segueixen signatures de el Regidor de Governació i la Secretària)”
DECRET/74/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A LES NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, que mitjançant les al·legacions del Sr. J.G.B. de data
20/11/2012 amb referència a l’expedient sancionador decret núm. 660/2012 per infracció a les
normes reguladores de la tinença d’animals domèstics.
Es comprova al registre municipal d’animals i el gos TECKEL de nom Laila no consta
inscrit.
Que la Sra. C.R.A. amb DNI núm. 47.632.032-K, pot ser autora/responsable de la
següent infracció:
– No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
Dit fet pot ser constitutiu de la següent infracció:
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de 100€ fins a 400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador,
RESOLC:
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PRIMER.- Incoar expedient sancionador a la senyora C.R.A. amb DNI núm. 47.632.032K per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient el Sr. Antonio PICÓN PARRA, Inspector
Cap de la Policia Local, i Secretari el Sr. Enric López Gil, Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a la interessada el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a la interessada.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 14 de febrer de 2013, davant meu, la Secretària, que en
dona fe.
DECRET/75/2013
RECEPCIÓ DEL DOSSIER DEL PROGAMARI SIPCAT.
En data 21 de desembre de 2010 el Ple de la Corporació Municipal va aprovar, en el seu
punt núm. 12, la voluntat del municipi a adherir-se al conveni de cessió d’ús del programari de
gestió i suports als processos de les policies locals, denominat SIPCAT.
Posteriorment, en data 7 de març de 2012 es va procedir a la signatura de l’esmentat
Conveni SIPCAT entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
En data 8 de febrer de 2013, la Subdirecció general de Coordinació de la Policia de
Catalunya de la Direcció General d’Administració de la Seguretat del Departament d’interior de
la Generalitat de Catalunya sol·licita a aquest Ajuntament, mitjançant escrit amb registre
d’entrada E201001592, una resolució en la qual:
Es recepcioni el dossier que conté les recomanacions derivades del compliment de la
normativa en matèria de protecció de dades ( LOPD).
Es comuniquin les dades de la persona nomenada administrador i responsable del fitxer,
així com la seva escala, categoria i adreça de mail.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a la recepció del Dossier “ Desplegament de les mesures derivades
de la protecció de dades personals / Dossier informatiu per als administradors del SIPCAT”
SEGON.- Nomenar administrador i responsable de l’aplicatiu SIPCAT al senyor Enric
López Gil, sergent de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, essent aquesta persona la
interlocutora a efectes de possibles comunicacions fent ús del següent correu electrònic:
lopezge@santperederibes.cat
TERCER.- Notificar a la Subdirecció general de Coordinació de la Policia de Catalunya
l’adopció dels punts Primer i Segon esmentats amunt.
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Així ho resol, mana i signa l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Blanco i Abad, Sant
Pere de Ribes, 14 de febrer de 2013, davant meu, la Secretària, que en dono fe.
D E C R E T 76 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1100004825 que es segueix
contra el Sra. M.P.A per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Vilanova i
la Geltrú amb diligències urgents 59/2011.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra la Sra. M.P.A
com a autora de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1100004825.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 14 de febrer de dos mil tretze , davant meu la Secretària, que en
dono fe.
D E C R E T 77 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1300000066 que es segueix
contra el Sr. J.R.H. per determinar la possible responsabilitat administrativa en què hagués
pogut incórrer, derivada de la comissió d’una infracció tipificada en el Reglament de Circulació
consistent en “Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50
mil·ligrams per litre” , article 20.1.22 del Reglament General de Circulació.
Vista així mateix la sentència condemnatòria del Jutjat d’Instrucció núm. 8 de Vilanova i
la Geltrú amb diligències urgents 3/2013.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. J.R.H com
a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons número
d’expedient 1300000066.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 14 de febrer de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
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D E C R E T 78 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ SENTÈNCIA ALCOHOLÈMIA
Vist el procediment sancionador amb número d’expedient 1200001385 que es segueix
contra el Sr. J. D S. W 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 un permís de conducció d’antiguitat inferior als dos
anys, amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,50 mil·ligrams per litre” , article
20.1.38 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 9/2013.
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador seguit contra el Sr. R.DS.W
com a autor de la infracció al Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.38, segons
número d’expedient 1200001385.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del decret 251/2012 amb data de 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes 14 de febrer de dos mil tretze, davant meu la Secretària, que en
dono fe.
DECRET / 0079/2013
RECONEIXEMENT DE NOUS TRIENNIS I DESPESA DERIVADA PER A L’ANY 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe del tècnic mitjà de recursos humans en el que exposa la relació de
treballadors municipals a qui els venç un nou trienni durant el període comprès entre els mesos
de gener i desembre de 2013 per a l’aprovació del seu reconeixement amb efectes del mes que
correspongui i de la despesa per import total anual de 11.130,79 € que comporten.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0124.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar l’autorització de la despesa de personal anual dels empleats municipals
corresponents a l’exercici 2013 referent a les antiguitats, per un import total de 11.130,79 €.
2n.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes gener de 2013. corresponent
als següents treballadors:
Nom

Grup

Alarcos Castrejon, Jose Ignacio

AP

Alcalde Buendía, Jose

C2

Caballé Andreu, Jordi

A2
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Coll Escofet Mercè

C1

Estrada Casado, Jose Luis

AP

Ganado Huerta, Lino

C2

3r.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes febrer de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 3.317,95 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost.

Cano Caballero, Juan Pablo

C2

232,36 €

21100.130.12006

Fachini Gomis, Eva

C2

232,36 €

42000.920.12006

Garcia Ibáñez, Lourdes

A2

433,17 €

12100.330.13000

Gea Ruzafa, Marta

A2

433,17 €

14412.241.14300

Guerrero Raventós, David

C2

232,36 €

21100.130.12006

Iniesta Alfonso, Anna

C2

232,36 €

12100.330.13000

Olegario Surroca, Agata

A2

433,17 €

14402.241.13000

Planas Mas, Ramon

C1

334,87 €

40001.920.13000

Uceda Garcia, Manuel

C2

232,36 €

41000.931.12006

Vidal Vidal, Marta

A1

521,77 €

31000.150.12006

Total Febrer ____________________3.317,95 €
4rt.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes març de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 643,38 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Jurado Martinez, Isabel

C2

214,46 €

40002.925.13000

Martí Barba, Celia

C2

214,46 €

31000.150.13000

Prat Vidal, Marina

C2

214,46 €

4100.320.13000

Total Març _______________________643,38 €
5é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes abril de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 828,46 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Cabayol Serramia, Josep Maria C1

Partida Pressupost

20,32 €

21100.130.13000

Guillaumes Mestre, Josep

AP

148,17 €

31000.150.12006

Hernández Padilla, Manuel

AP

148,17 €

12100.330.13000

Rivero Dorado, Antonio Manuel A2

363,63 €

10100.231.13000

Ruzafa Martínez, Juan

148,17 €

13100.341.13000

AP

Total Abril _______________________ 828,46€
6é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes maig de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 763,46 €, corresponent als següents treballadors:
Nom
Pressupost

Grup

Total Anual

C1

255,94 €34000.241.13000

Galera Molina, Eva

A2

328,86 €35000.430.13000

Martin Serrano, Jose Antonio

C2

178,66 €21100.130.12006

Cuello Koch, Cristina

Partida

Total Maig______________________ 763,46 €
7é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes juny de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 1.202,07 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Cabanas Ruiz, Silvia

A2

268,74 €

32200.920.12006
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Gil Martínez, Jose

C2

143,03 €

21100.130.12006

Nuez Boira, Ricardo

C1

206,90 €

41000.931.12006

Pérez Huete, Serafín

AP

107,76 €

33000.155.13000

Raventós Giralt, Julia

A2

268,74 €

10100.231.13000

Sagarra Alcazar, Elisabeth

C1

206,90 €

12100.332.13000

Total Juny _____________________ 1.202,07 €
8é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes juliol de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 1.315,86 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Almela Lucas, Sergio

C2

125,13 €

21100.130.12006

Alonso de Pablo, Victor Antonio C2

125,13 €

21100.130.12006

Barbero Olivares, Jaime

C2

125,13 €

21100.130.12006

Bedmar Rodriguez, Jesus

C2

125,13 €

21100.130.12006

Fernandez Vallejo, Juan Antonio AP

94,29 €

14100.320.13000

Fontana Delgado, Enrique

AP

94,29 €

14100.320.13000

Garrido Juan, Eva

A1

282,21 €

31000.150.12006

Ibañez Romera, Marcos

AP

94,29 €

14100.320.13000

Pérez Gómez, Natalia

C2

125,13 €

21100.130.12006

Laguna Jara, Jose Antonio

C2

125,13 €

21100.130.12006

Total Juliol _____________________1.315,86 €
9é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes agost de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 797,66 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Fernandez Peralta, Maria Jose

C2

107,23 €

21100.130.13000

Gomez Guillen, Olga

C2

107,23 €

21100.130.12006

Martinez Cruz, Lluis

C2

107,23 €

13100.341.13000

Ramos Gonzalez, Rosa

C1

154,28 €

31000.150.12006

Raventós Gibernau, Cinta

C2

107,23 €

41000.931.13000

Senso Corcho, Blas

C2

107,23 €

32200.920.13000

Vazquez Campano, Raul

C2

107,23 €

21100.130.12006

Total Agost ______________________797,66 €
10é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes setembre de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 687,34 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Baqués Quesada, Pere

C2

89,33 €

40002.925.13000

Blanco de Lamo, Jose

C2

89,33 €

40002.925.13000

Gomez Marín, Jacinto

AP

67,35 €

32400.171.13000

Justo Serrano, Jose

AP

67,35 €

32400.171.13000

Marcer Milà, Xavier

AP

67,35 €

32400.171.13000

Montserrat Martínez, Juan Jose C2

89,33 €

32400.171.13000

Rosa González, Javier

C1

127,97€

31000.150.13000

Ruiz Alfonso, Anna Patrícia

C2

89,33€

40002.925.13000

Total Setembre_______________687,34 €
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11é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes octubre de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 201,09 €, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Masclans Galimany, Marina

A2

129,66 €

11100.231.13000

Sarabia Barragan, Placido

C2

71,43 €

21100.130.12006

Total Octubre_____________________201,09 €
12é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes novembre de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 1.245,27€, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

Bendicho Martin, Virginia

A2

94,89 €

14100.320.13000

Buldo Robert, Rosa

A2

94,89 €

14100.320.13000

Dauden Villalta, Yolanda

A1

111,61 €

35000.430.13000

Ferreira Pascual, Alexis

C2

53,53 €

21100.130.12006

Francas Vallotton, Jordi

C1

75,35 €

40003.920.12006

Gallardo Aragones, Monica

C2

53,53 €

21100.130.12006

Guasch Sastre, Montserrat

C2

53,53 €

42000.920.13000

Llao Cassany, Joan

C2

53,53 €

21100.130.13000

Montaner Piñol, Merche

A2

94,89 €

40003.920.12006

Morales Sorolla, Yolanda

A2

94,89 €

10100.231.13000

Morató Gibert, Núria

A1

111,61 €

10100.231.13000

Pascual Pons, Carlota

C2

53,53 €

40002.925.12006

Ramirez Dominguez, Criseida

A1

111,61 €

41000.931.12006

Raventós Coll, Lourdes

C2

53,53 €

40002.925.12006

Rivero Romero, Jose

AP

40,41 €

32400.171.13000

Vacares Gallego, Maria

AP

40,41 €

32400.171.13000

Villegas Sánchez, Antonio

C2

53,53 €

21100.130.12006

Total Novembre________________1.245,27 €
13é.- Aprovar el reconeixement de nous triennis amb efectes desembre de 2013 i la seva
despesa anual per import total de 128,25€, corresponent als següents treballadors:
Nom

Grup

Total Anual

Partida Pressupost

El Habri, Ahmed

AP

13,47 €

32400.171.13000

Garcia Ojeda, Victor

C2

17,90 €

02300.491.13000

Gispert Rodriguez, Vanessa

C2

17,90 €

40003.920.12006

Mañé Bernia, Montserrat

C1

26,31 €

41000.931.12006

Pascual Font, Carme

C2

17,90 €

21100.130.12006

Solis Naranjo, Leonor

A2

34,77 €

10100.231.13000

Total Desembre___________________128,25€
14é.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
15é.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, quinze de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
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DECRET D’ALCALDIA 80 /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 11 al 15 de febrer)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Av. Anglaterra, 32

Gual permanent

184,37€

QUIROS
ANTONIO

201302700

80,50€

GARRIDO BACHEDO, NATALIA

Ortega i Gasset, 35 Bxs1a

Placa minusvàlids

201302718

99,80€

GONZALEZ PAJUELO, FRANCISCO

Barcelona, 24 1r-1a

Tancament de carrer

201302738

99,80€

201302696

178€
20€

201302703

15,00€

JOSE

Tipus d’ocupació/obra

201302701

201302728

FERNANDEZ,

Emplaçament

GONZALEZ PAJUELO, FRANCISCO

Barcelona, 24 1r-1a

Tancament de carrer

UTE CONSTRUCCIONS GIRALT, S.L. I
CONSTRUCCIONS VIDAL ALSINA, S.L.

Av. Josep Pere Jacas, 15

Reserva de la via pública

FUENTE DE LA CASTILLO, ANDRES

Milana, 46

Contenidors

AKHTAR, WAHEED

Av. Catalunya, 12 Bxs-2a

Contenidors

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
18 de febrer de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 81 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 22 de gener de 2013 i registre d’entrada núm. E201300851 el Sr.
J.M.C.A i la Sra. S.P.R., 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 14 de febrer de 2013, el Sr. C., 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 2/2013 el Sr. J.M.C.A i la Sra. S.P.R proveïts amb DNI núm. 48023319D i
núm. 48025471E respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, divuit de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
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D E C R E T 82/ 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: 130006828
Comença per (expedient i nom): 1200006411 B.S.A..
Finalitza per (expedient i nom): 1200006411 B.S.A..
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, identificant els conductors presumptament responsables de
les mateixes.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de les al·legacions formulades i de la resta
de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En l’expedient que és objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a la persona interessada per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de la infracciós denunciada, sense que s’haguessin
atès els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar nou
expedient sancionador per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
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.
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SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 83 / 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: 13006829
Comença per (expedient i nom): 1200003126 S.I.D..
Finalitza per (expedient i nom): 1200005553 J.M.M.R.
Total expedients: 3
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
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.
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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.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2012, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 84/ 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13006830
Comença per (expedient i nom): 1200006660 J.T.R.
Finalitza per (expedient i nom): 1200006660 J.T.R.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
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Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per a la realització de la conducta denunciada.
A la vista de la proposta de l'instructor de l’esmentat expedient formula proposta de
resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa les
seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional s'han
d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització viària
que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la
responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 85/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13009051
Comença per (expedient i nom): 1200005152 O.R.C.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005152 O.R.C.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en l’
expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
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L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
Els respectiu expedient sancionador es van incoar com a conseqüència de las denúncies
formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es concreten,
d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74, sense que les
infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
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
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persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que en cadascun d'ells s'indica i
imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 86 / 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: 13006861
Comença per (expedient i nom): 1200004538 M.D.T.,S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005131 A.V.D.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
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.
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Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia
de la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 87 / 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: 13008005
Comença per (expedient i nom): 1200003656 A.C.S., S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003656 A.C.S., 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
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.
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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.
A la vista de la normativa esmentada i examinats els motius d’impugnació en què es
fonamenten els recursos interposats, s’observa que es tracta d’al·legacions no formulades dins
el termini concedit a l’efecte o són reproducció de les presentades en el tràmit d’al·legacions,
que ja es van tenir en compte en les resolucions dels respectius expedients sancionadors, per
la qual cosa procedeix desestimar els recursos presentats i confirmar les sancions imposades
en mèrits dels mateixos.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de de 2013, davant meu el secretari accidental, que
en dono fe.
DECRET 0088/2013
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. 13006740 del dia 1 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 69 infraccions i per un import de 9.300,00 €.
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. 13007902 del dia 8 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 68 infraccions i per un import de 9.600,00 €.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13008949 del dia 15 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 76 infraccions i per un import de 7.800,00 €.
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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. 13007064 del dia 1 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infraccions i per un import de 200,00 €.
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. 13008137 del dia 8 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infraccions 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. 13009321 del dia 15 de febrer 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 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 89 / 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. 13007063 del dia 1 de febrer de 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 12 infracció i per un import de
3.700,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13009322 del dia 15 de febrer de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 14 infraccions i per un
import de 1.200,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0090/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13008006
Comença per (expedient i nom): 1200004133 S.G.S.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004133 S.G.S.
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.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 21 de febrer de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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DECRET / 91/2012
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 786/2012
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona, procediment acomiadament 786/2012,
ens ha citat pel pròxim 26 de febrer de 2013 a les 12:30 hores.
Vist que al present procediment s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Social nº 1 de Barcelona, procediment acomiadament 786/2012.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 21 de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 92/2013 núm.
CONSTITUCIÓ D’UN ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL
L’article 38 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats estableix que els municipis de menys de 50.000 habitants i de més de 20.000
habitants poden constituir un òrgan tècnic ambiental per avaluar les sol·licituds i els expedients
de llicències ambientals.
En aquesta data encara no s’ha desenvolupat reglamentàriament aquella norma, encara
que es va posar a informació pública un projecte de reglament que, pel que ara es tracta,
establia que si s’estableix en el reglament orgànic municipal o així es decideix, mitjançant acord
del Ple, s’ha de constituir l’òrgan tècnic ambiental i comunicar-ho al Departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient i publicar-ho al BOP.
La proposta de reglament estableix que si no es vol constituir aquest òrgan tècnic ambiental,
aquest serà constituït pels consells comarcals. Així mateix, de conformitat amb la Disposició
Addicional Tercera, les actuals ponències ambientals municipals podien assumir les funcions i
la denominació atribuïdes pels nous òrgans ambientals municipals, adoptant el seu
funcionament a la nova normativa aplicable.
No obstant, aquell reglament mai s’ha arribat a aprovar i, per tant, les seves
determinacions no han entrat en vigor, estant vigents, en tot allò que no s’oposi a les
determinacions de la Llei 20/2009, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general que desenvolupava la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’administració ambiental.
En aquest sentit, aquest Ajuntament, sota la vigència de la Llei 3/1998 i el seu reglament
de desenvolupament, va dictar el Decret d’alcaldia, de data 19 de novembre de 1999, pel qual
es va acordar crear la ponència tècnica municipal, establint-se els membres que la
composaven, així com el règim de sessions i informes a tractar. En aquell moment la normativa
existent integrava tots els aspectes ambientals, de seguretat, sanitaris, .... dins del mateix títol
habilitant i, per tant, tenia raó de ser la composició variada dels membres que en formaven part.
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Tenint present que, pel pas del temps i, sobretot, perquè la Llei 20/2009 es limita
únicament als aspectes ambientals, deixant fóra del seu abast matèries com la seguretat i la
salut de les persones, cal actualitzar els membres designats en aquella data, sens perjudici
que, en qualsevol moment l’Òrgan Tècnic Ambiental pugui sol·licitar tots aquells informes
d’altres organismes sectorials que consideri necessaris per la tramitació de la corresponent
llicència ambiental. Així mateix, és procedent acordar formalment que les seves funcions
s’hauran d’adaptar a les noves determinacions de la Llei 20/2009, així com a la resta de
normatives d’aplicació.
Vist, així mateix, l’informe emès al respecte per la Tècnica d’Administració General, Sra.
Eva Garrido Juan, mitjançant el qual proposa que l’actual Ponència Tècnica Ambiental passi a
denominar-se Òrgan Tècnic Ambiental, adoptant el seu funcionament i les seves funcions a la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- ACORDAR expressament que l’actual Ponència Tècnica Ambiental, creada per
Decret d’Alcaldia, de data 19 de novembre de 1999, passa a denominar-se Òrgan Tècnic
Ambiental, adoptant el seu funcionament i les seves funcions a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com a qualsevol normativa
legal que li sigui d’aplicació.

Eliminado: Atès el Decret
d’alcaldia núm. 479/2012, de 24
de juliol, pel qual l’alcalde, Sr.
José Antonio Blanco Abad
delega la seva signatura a favor
de la Primera Tinent d’alcalde,
Sra. Abigail Garrido Tinta.¶
¶

2.- ACORDAR que l’esmentat Òrgan Tècnic Ambiental, estarà constituït pels següents
membres:
Sr. Josep Antoni Blanco Abad, Alcalde – President, o en qui delegui.
Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
o en qui delegui.
Sr. Armand Múrcia Mestres, enginyer tècnic municipal.
Sr. Guillermo Landrove Bossut, arquitecte municipal.
Sra. Eva Garrido Juan, tècnica d’administració general.
3.- NOTIFICAR el present Decret al Consell Comarcal del Garraf i al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, vint-icinc de febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.

Eliminado: el secretari
accidental

DECRET D’ALCALDIA 93/2013
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 18 al 22 de febrer)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus d’ocupació/obra

Gual permanent

201302775

158,40€

KELLAL KACIM

Cristòfol Mestres, 54

201302757

66,50€

RIGUAL MITJANS, TERESA

Torreta, 47

Senyalització gual

201302762

69,25€

ELS XULIUS
RIBETÀ

Major, 13

Tancament de carrer

201302760

61€

Torreta, 30 Esc. E 3r-2a

Mudança

–

CENTRE

MARTINEZ PLANAS, LLUIS

SOCIAL
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201302783

178€

UTE CONSTRUCCIONS GIRALT, S.L. I
CONSTRUCCIONS VIDAL ALSINA, S.L.

Av. Josep Pere Jacas, 15

Reserva de la via pública

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
25 de febrer de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET/094/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 074/2013 incoat contra la
senyora C.R.A. amb DNI núm. 47.632.032-K i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, que mitjançant les al·legacions del Sr. J.G.B. de
data 20/11/2012 amb referència a l’expedient sancionador decret núm. 660/2012 per infracció a
les normes reguladores de la tinença d’animals domèstics i es comprova al registre municipal
d’animals que, el gos de la raça Teckel de nom Laila, no consta inscrit.
2.- En data 14/02/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 074/2013 i la
proposta de resolució contra la Sra. C.R.A. propietària del gos.
3.- En data 19/02/2013, es va notificar a la expedientada l’inici de l’expedient
sancionador i la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que en data 20/02/2013 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201302060, escrit d’al·legacions formulat front la proposta de resolució, on en síntesis
manifesta que:
“Sanción por no registrar a la perra al registro municipal de animales. A fecha de hoy día
20/02/2013 en el Ayuntamiento ya está censada la perra, solicita la retirada de la multa o
expediente.”
Aporta sol·licitud d’inscripció al registre censal municipal d’animals de companyia i carta
de pagament per la taxa del servei d’inscripció, de data 20/02/2013.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra la senyora C.R.A. amb DNI núm. 47.632.032-K,
com a responsable de que el gos de raça Teckel no estava inscrit al registre municipal
d’animals de companyia. Se segueix, per a la seva tramitació, el que assenyala el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels
animals, la Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics i el Decret 278/1993
de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que la expedientada formula al·legacions a la proposta de resolució, s’admeten a
tràmit.
3.- Vist que aporta documentació d’inscripció al registre municipal d’animals de
companyia de data 20/02/2013, es desestimen les al·legacions atès que en data 14/02/2013,
data d’incoació de l’expedient, el gos de raça Teckel no estava inscrit al registre municipal
d’animals.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 14/02/2013, el gos no estava
inscrit al registre municipal d’animals de companyia. Els fets suposen la comissió de:
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una sanció de 100€ fins a 400€.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels
animals, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
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Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar a la Sra. C.R.A. amb DNI núm. 47.632.032-K com a responsable de que el
gos de raça Teckel, en data de la incoació de l’expedient 14/02/2013, no estava inscrit al
registre municipal d’animals de companyia.
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.
3.- Imposar-li la sanció de 100€ per no tenir el gos inscrit al registre municipal d’animals.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 201302789 per un import de 100€, en concepte
de la sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a la interessada.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, vint-i-sis de febrer de dos mil tretze, davant meu, la Secretària
de la corporació, que en dóna fe (segueixen signatures de el Regidor de Governació i la
Secretària)”
D E C R E T / 095/2013
PAGAMENT NOMINA FEBRER 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. 2013/0144 d’Intervenció corresponent a la nòmina de febrer de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de juny i el pagament de la part
proporcional del mes de febrer dins de la mensualitat de febrer de 2013 del Sr. Ignacio Alarcos
Castrejón, per import de 245,42 €.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina de febrer 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

483.965,83 €

Retencions

113.006,44 €

TOTAL NET

370.959,39 €

3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a vint-i-sis de
febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.
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DECRET 096/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL GENER 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe favorable núm. 2013/0145 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de gener 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de gener de
2013 per import de 167.482,01€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de gener de
2013 per un import de 191.359,29€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
de gener de 2013 per import de -6.516,43€.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-sis
de febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T núm.97 /2013
INCOMPLIMENT CONDICIONS LLIC. ATORGADA PER DECRET 20082637 FETS
1.- El 6 d’agost de 2012 la policia municipal va dur a terme una intervenció arran de la
trucada d’un ciutadà per la caiguda a la vorera de fragments dels ampits de dues finestres. Es
van col·locar tanques de protecció per impedir el pas per la vorera i es va requerir a la
comunitat per a què dugués a terme la reparació amb caràcter urgent (veure informe i
fotografies adjuntes del vigilant urbanístic del 8 d’agost de 2012 i de la policia municipal del 6
d’agost de 2012), en compliment del deure legal de conservació i rehabilitació dels edificis
establert a l’art. 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
2.- Atesa la urgència existent i vist que l’art 75 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals estableix que les obres de reparació o de rehabilitació que afectin la seguretat
de les construccions existents requereixen que aquestes siguin subscrites per un tècnic
competent, el 21 de setembre de 2012 es va atorgar, mitjançant decret d’alcaldia, llicència
d’obres per a rehabilitar la façana, condicionada a aportar, en el termini de 6 mesos, un
informe, subscrit per tècnic competent, on s’acredités la solidesa i seguretat de la façana, amb
l’advertiment de què, en cas de no presentar-lo, es podria procedir a la via disciplinàriasancionadora.
3.- El 13 de febrer es presenta un escrit, per part de M. B.I.M, en representació de la
comunitat de propietaris, on es comunica la realització dels treballs i es demana el no
compliment de les condicions de la llicència urbanística d’obres pel que fa la presentació de
l’informe subscrit per tècnic competent on s’acrediti la solidesa i seguretat de la façana, adduint
que la reparació que es va fer no tenia cap mena de relació amb la solidesa i seguretat de la
façana, sinó que va néixer de la necessitat de substituir dos peces d’ampit de finestra.
CONCLUSIONS
Vist l’art 75 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals mencionat, i atès
que la caiguda de fragments de la façana a la via pública constitueix una manca de solidesa i
seguretat de la façana de l’edifici que suposa un perill per als vianants, la qual ha motivat les
obres de rehabilitació efectuades, aquest tècnic informa DESFAVORABLEMENT la sol·licitud
presentada per M. Belén Izquierdo Muñoz, en representació de la comunitat de propietaris,
referent a l’incompliment de les condicions de la llicència urbanística pel que fa la presentació
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de l’informe subscrit per tècnic competent on s’acrediti la solidesa i seguretat de la de la façana
al carrer Miquel Àngel 79, del nucli de les Roquetes.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. DENEGAR la sol·licitud presentada per la Sra. M.B.I.M, representant a la Comunitat
de Propietaris, referent a l’incompliment de les condicions de la llicència urbanística pel que fa
la presentació de l’informe subscrit per tècnic competent on s’acredités la solidesa i seguretat
de la façana al carrer Miquel Àngel, 79, del nucli de Les Roquetes.
2. REQUERIR a la Comunitat de Propietaris Miquel Àngel, 79, de Les Roquetes, el
compliment de les condicions de la llicència, presentant el certificat de solidesa i seguretat de la
façana, signat per un tècnic competent.
3. NOTIFICAR els acords als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 28
de febrer de dos mil tretze davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
DECRET / 098/2013
CONTRACTACIÓ TREBALLADORS SOCIALS LABORAL FIX
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 d’aquest Ajuntament Mª Neus Ortiz Fernández ha presentat la
baixa voluntària en la plaça d’auxiliar administratiu amb efectes del dia 3 de març condicionada
a la seva contractació com a treballadora social de personal laboral fix a partir del dia 4 de
març.
Vist que del resultat final del procés per seleccionar dues places de treballador/a social
de personal laboral fix de data 4 de febrer de 2013, va guanyar Gemma Mozota Llesta i Mª
Neus Ortiz Fernández
Vist l’informe del Director de Règim intern.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0160.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la baixa voluntària en la plaça d’auxiliar administratiu de la Sra. Mª Neus
Ortiz Fernández a partir del dia 3 de març de 2013.
2n. Aprovar la contractació de la Sra. Gemma Mozota Llesta i Mª Neus Ortiz Fernández
com a treballadores socials, mitjançant un contracte laboral fix a partir del dia 4 de març de
2013 amb un sou brut mensual de 2.059,96 i aprovar la seva l’adscripció provisional al lloc de
treball de treballadora social base.
2n.- Comunicar aquest acord a les persones interessades
3r.- Donar compte de l’acord a la propera Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit
de febrer de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió preguntant que
figura un Òrgan Tècnic Ambiental i en canvi en la constitució no figura el tècnic de Medi
Ambient pregunta el motiu d’això.
Respon l’Alcalde que és el tècnic que ha de tramitar les llicències d’activitats no pas des
del punt de vista ambiental perquè puguin ser informades i tramitades pel propi ajuntament i no
hagin d’anar a una o altra administració, el Consell Comarcal en aquest cas. Explica que
aquesta és la definició oficial de la comissió.
El Sr. Giralt planteja que els objectius als quals es fa referència, dóna la sensació que hi
ha una part ambiental important. Demana se’ls lliurin els objectius concrets d’aquest òrgan
tècnic, que es va aprovar al 2009, al qual es fa referència, demana que se li enviï.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

3.

Donar compte de la resolució anticipada del conveni de col·laboració amb el
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut

Es dóna compte de la signatura de la resolució anticipada del conveni de col·laboració
subscrit per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut,
i el Servei Català de Salut amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’1 de desembre de 2010,
per l’execució anticipada de les obres de construcció del Centre de Salut, del nucli de Ribes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que el Ple de l’Ajuntament va acordar demanar a la
Generalitat deixar sense efecte el conveni per a la construcció del Centre Bàsic de Salut de
Ribes per part de l’Ajuntament i va demanar que fos el propi Departament de Sanitat el que fes
la construcció del mateix.
Ara se’ls respon des de la Generalitat que aquest acord i sol·licitud de l’Ajuntament ha
estat acceptada i tramitada pel Departament i demanen que es traslladi i es faci arribar a
l’òrgan que ho va demanar, el Ple, la notificació que s’ha resolt positivament per part de la
Generalitat.
Avança que els consta, que l’empresa depenent de la Generalitat GISA està gestionant
la construcció del Centra Bàsic de Salut. S’han adreçat als serveis tècnics municipals
interessant-se per una documentació complementària, com és l’estudi d’inundabilitat.
Per altra banda, per part de l’alcaldia i un cop donat per notificat a l’òrgan competent, en
aquest cas el Ple de la Corporació, es lliurarà una carta al Departament de Salut de la
Generalitat per demanar-li que acceleri al màxim i que els faci arribar el planin d’execució de la
construcció del Centre Bàsic de Salut de Ribes atès, que a criteri d’aquest ajuntament ha
considerat que és urgent la seva construcció i la seva acceleració al màxim.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

4.

Aprovació del nou reglament del Consell Escolar Municipal de Sant Pere de
Ribes(CEM)

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,
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En data 14 de maig de 1992 el Ple de la Corporació va aprovar la darrera modificació del
Reglament del Consell Escolar Municipal (CEM). Des d’aleshores, el nombre d’escoles
públiques al municipi ha augmentat considerablement i en l’actualitat comptem amb 3 Llars
d’infants, 7 escoles d’infantil i primària i també 4 Instituts). Anteriorment el municipi no tenía
més de 5 escoles públiques.
És per això que, per tal de correspondre a aquesta realitat, i fixant-nos en el Decret
404/1987 de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i funcionament
dels Consells Escolars Municipals, que preveu major participació de la comunitat educativa en
el Plenari del Consell Escolar Municipal, es proposa un nou Reglament que inclou la creació de
la Comissió Permanent, la qual determina els seus membres i les funcions dels mateixos.
Tanmateix, el Reglament del CEM, redactat per part dels serveis municipals, formalitza la
pràctica habitual de celebrar les sessions de Ple del Consell alternativament a les escoles de
Ribes i les Roquetes, amb un ordre preestablert.
Durant la sessió Plenària del 29 de febrer de 2012 es va anunciar al CEM l’inici del
treballs per preparar el nou Reglament i es va convidar als seus membres a participar en la
seva elaboració. Al novembre de 2012, en la sessió plenària, es va donar a conèixer un primer
esborrany del nou Reglament i dos mesos després, ateses les esmenes i/o indicacions al
respecte, es presenta al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la seva
aprovació.
Atesa la necessitat d’adaptar el nombre de membres del Consell Escolar Municipal,
derivada de l’augment de centres docents al municipi en els darrers vint anys, vista la voluntat
de crear la Comissió Permanent del CEM i determinar-ne les seves funcions, i vist l’informe
favorable del Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència.
Vist l’informe de Secretaria núm. 040/2013 de data 27 de febrer.
Es proposa al Ple que adopti els següents acords:
1.
Aprovar inicialment el nou Reglament del Consell Escolar Municipal de Sant
Pere de Ribes.
2.
Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies
hàbils mitjançant un anunci a publicar al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, a efectes de possibles
al·legacions, i en cas de no presentar-se’n cap, procedir a elevar a definitiu aquests acords
sense necessitat d’adoptar-ne de nous ( art. 49 LRBRL, modificat per la Llei 11/1999).
3.
D’acord amb l’article 70.2 de la Llei de Modernització del Govern Local, s’haurà
de publicar íntegrament al BOPB i no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat el text i hagin
transcorregut 15 dies des de la seva remissió a l’Administració de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes (art. 65.2).
4.

Notificar als interessats.

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala el Sr. Joan Garriga Quadres,
regidor d’Unitat Municipal 9.
Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidora d’Educació dient,
que es proposa fer la modificació del reglament del Consell Escolar doncs el reglament actual
no s’adapta a les noves circumstancies del municipi doncs s’ha crescut en número d’escoles i
sol·licituds. Ara es presenta aquesta proposta de reglament a l’aprovació del Ple.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que desde
el Partido Popular de Catalunya les parece buena idea esta reforma con la creación de una
comisión permanente y la modificación del sistema de elección renovación y sustitución del
Consell Escolar Municipal. Entienden que son cambios positivos para el municipio y la
comunidad escolar, por tanto votaran afirmativamente este punto.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor de la proposta i agraeixen a la regidora que els fes arribar amb prou temps per
a poder-ho mirar. Sempre havien estat a favor de que hi hagués una permanent del Consell
Escolar perquè donés agilitat a les decisions, ja que l’assemblea és molt nombrosa i és més
complicada de convocar.
Va comentar en Francesc Pérez que la seu social havia de ser a l’edifici de l’Ajuntament.
Respecte la composició del Consell Escolar Municipal hi ha un punt, que diu, que hi ha
un màxim de cinquanta-tres membres, i planteja el deixar-ho obert perquè si es suma, tots els
que en formen part, formen cinquanta-tres, però hi ha una part que és oberta, que és el número
de formacions que formen aquest Ple, que amb cinquanta-tres serien les que estan actualment
conformant aquest Ple, però com el que s’està aprovant no té data límit en aquesta legislatura,
sinó que dóna continuïtat en tot cas es podria deixar obert perquè dóna la possibilitat que el
nen triï un altra formació.
Desprès en el tema de l’elecció, que es va comentar en la Comissió Informativa, en
l’elecció dels membres de la permanent, en tot cas que l’elecció dels membres de cada sector
deien que el més fàcil seria que l’elecció es fes entre els membres que formen part del Consell
Escolar Municipal, en el conjunt, és a dir, entre els mestres que formen part del Consell Escolar
municipal, entre els alumnes. Que s’escullin entre ells.
Respon la Sra. Francisca Carrasquilla que és així. Llavors és dels membres que
formen part dins del Consell Escolar Municipal.
Pren la paraula en Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup també estaran a favor del document.
Entenen que s’ha fet amb consens amb la comunitat educativa del municipi i malgrat que
van fer una sèrie de propostes a la Comissió Informativa en quant a la representació, que no
s’han recollit, però estan d’acord amb el gruix del document. Demanen que es posi en
funcionament el més aviat possible.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Bonificacions i justificacions per al servei de menjador (juliol a desembre)

Abigail Garrido i Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, en nom de la regidora d’Atenció a la Gent Gran de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Francisca Carrasquilla Cuadrado, presenta el següent
dictamen:
El servei de menjador municipal està adreçat al col·lectiu de gent gran per tal de millorar
la seva qualitat de vida, oferint una alimentació adequada i un espai de relació. Moltes vegades
aquestes persones tenen dificultats econòmiques i també, problemes de salut que els
impedeixen, de manera autònoma, elaborar els àpats diaris. També està adreçat a persones,
en d’altres franges d’edat, amb dificultats socials i econòmiques.
En la Junta de Govern Local de data 31 de desembre de 2008 es va elevar a definitiva
l’adjudicació provisional de la contractació del procediment obert de la CONCESSIÓ DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DELS CASALS D’AVIS MUNICIPALS DE SANT PERE DE
RIBES (RIBES I LES ROQUETES), a l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SRL,
Hi ha persones usuàries que reben una bonificació, segons bonificacions i tarifes de
menjador aprovades en l’ordenança del preu públic núm. 63, corresponent a l’exercici 2012.
L’empresa prestatària del servei de menjador ha presentat la documentació relativa a la
justificacions de les bonificacions d’aquest servei corresponent al període del juliol al desembre
de 2012.
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Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0146, de data 26 de febrer.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents acords:
1.-Aprovar les bonificacions per assistència al servei de menjador del mes de juliol per un
import total de 710 euros, del mes d’agost per un import de 713 euros, del mes de setembre
per un import de 540 euros, del mes d’octubre per un import de 575 euros, del mes de
novembre per un import de 580 euros i del mes de desembre per un import de 613 euros. El
total d’aquestes bonificacions és de 3.731,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
11102 231 48000.
2.-Aprovar les justificacions de les bonificacions del servei de menjador del període
comprès entre els mesos de juliol al desembre de 2012, per un total de 3.731,00 euros.
3.-Comunicar aquesta concessió de bonificacions a les persones interessades. Aquesta
comunicació serà vàlida fins que no es produeixi cap modificació en la quota que paguen les
persones usuàries del servei de menjador.
4.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa interessada
Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidor d’Atenció a la Gent
Gran dient, que el servei de menjador municipal està adreçat al col·lectiu de gent gran per tal
de millorar la seva qualitat de vida se’ls ofereix l’alimentació adequada, a més és un espai de
relació. Moltes vegades aquestes persones tenen dificultats econòmiques i de salut que
impedeixen que de manera autònoma puguin elaborar els seus àpats diaris, també està
adreçat a persones amb d’altres franges d’edat amb dificultats socials i econòmiques.
Es presenta la factura del mesos de juliol a desembre del 2012.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que
votaran a favor del punto habida cuenta del contenido del mismo, pero no quieren obviar que el
procedimiento utilizado no es el correcto. Se debería haber llevado a cabo la liquidación y la
aprobación dentro del año 2012 y no mediante un expediente extrajudicial de crédito que
vulnera el principio de anualidad presupuestaria como dice el informe de intervención. El
reconocimiento no es la vía adecuada para aprobarlo, sino que se debería haber hecho en
pleno y en dos fases. Primero haber aprobado el contenido de la medida con las personas y el
dinero destinado y segundo haber aprobado en pleno el gasto en si. No se ha hecho y votaran
que si, pero solicitan que en la medida de lo posible se abstengan de usar este recurso porque
no es el previsto para ello.
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.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PUBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

6.

Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai
públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes

Bàrbara Scuderi Bedny, presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen,
El passat 27 de novembre de 2012 el Ple de la corporació acorda aprovar inicialment el
text de la Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic per terrasses en el
terme municipal de Sant Pere de Ribes i exposar el referit text a informació publica als efectes
oportuns.
La informació pública d’aquell acord s’ha produït, mitjançant publicació en el Diari de
Vilanova de data 21 de desembre de 2012, edicte publicat al Butlletí oficial de la Província de
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Barcelona en data 28 de desembre de 2012, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6279 de 21 de desembre de 2012 i inserció en la pàgina web de l’Ajuntament.
En data 13 de desembre de 2013 amb registre d’entrada núm. E201214988 el Grup
municipal del Partit Popular presenta escrit d’al•legacions.
Així mateix per part dels serveis tècnics municipals s’ha considerat que cal incorporar en
el text aprovat inicialment alguna modificació de detall per tal d’avenir-lo amb el previst a la
ordenança fiscal 15F que regula la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.
En resposta a l’al·legació presentada i en relació a les modificacions introduïdes, en data
20 de febrer de 2013, s’emet informe tècnic per part de la Tècnica superior en dret, Marta da
Pena Gómez, que s’incorpora a l’expedient i en el que es posa de relleu que la disposició
transitòria té la funció de permetre l’assoliment a mig termini de la instal•lació ordenada sota
uns mateixos criteris estètics de les diferents terrasses del municipi així com de garantir la
màxima conciliació dels diferents usos de la via pública i un nivell més alt de seguretat per als
usuaris d’aquestes terrasses.
S’afirma en el mateix que cal tenir en compte que el nou text s’ha redactat tenint en
compte les problemàtiques que s’havien donat fins a la data, les necessitats que s’estan
generant arrel de la “llei del tabac” i l’anàlisi pormenoritzat de la realitat del municipi i de les
diferents terrasses existents, amb la voluntat d’ establir uns criteris generals que persegueixen
la protecció, el manteniment i la millora del paisatge urbà i la imatge del municipi a nivell
general, fent palès que el termini fixat s’estableix sota un criteri d’oportunitat sense que el
mateix vingui determinat per cap normativa.
En quan a les modificacions introduïdes d’ofici s’indica que no comporten cap canvi
substancial en el text que requereixi de nova informació pública donat que es limita a recollir
extrems legals que ja recull la ordenança fiscal i que ja són d’aplicació.
Tenint en compte tots aquests antecedents i consideracions jurídiques.
Proposo al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- DESESTIMAR les al•legacions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular en data 13 de desembre de 2012 en virtut dels arguments que es transcriuen en la part
expositiva de l’acord i en l’informe de 20 de febrer de 2013 que queda incorporat a l’expedient
administratiu.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la Ordenança municipal reguladora de
l’ocupació de l’espai públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes
aprovada inicialment en data 27 de novembre de 2012 i incorporant la nova redacció dels arts.
13 i 20 que seguidament es transcriuen:
Article 13. Terminis (NOVA REDACCIÓ)
1.
La vigència de l’autorització podrà ser permanent/anual o ocasional/de
temporada en concordança amb el que preveu l’ ordenança fiscal 15F reguladora de la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2.
El termini de l’autorització per a la col·locació d’estufes de terrassa només
podrà ser de 4 mesos, entenent com a tal el període compres entre el 15 de novembre i el 15
de marc.
Article 14. Horaris (NOVA REDACCIÓ)
1.

Els horaris màxims d’obertura i tancament de les terrasses seran els següents:

De diumenge a dijous i els festius que no siguin vigília de festiu, fins la 1:30h, de la
matinada i divendres, dissabtes i vigílies de festiu, fins les 2:00 de la matinada.
2.
La terrassa no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del mati i haurà
de respectar en tot moment els límits previstos a la normativa de protecció de la contaminació
acústica.
3.
En qualsevol cas es fixa una tolerància que en cap cas serà superior a 20
minuts, per a la instal•lació i recollida i neteja de la zona ocupada per les terrasses, que es
realitzarà amb el màxim silenci possible, evitant l’arrossegament i colpeig del mobiliari
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4.
L’horari de tancament de la terrassa no sobrepassarà l’horari màxim de
tancament de l’establiment principal establert per la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
dels acords adoptats al respecte per part de l’Ajuntament.
5.
Aquests horaris podran ser mes limitats a criteri de l’Ajuntament depenent dels
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, molta proximitat a habitatges, antigues queixes
veïnals justificades, molèsties reiterades als veïns o ciutadans, etc.
6.
En la celebració de festes populars no seran d’aplicació aquests horaris. En
aquest cas els horaris els determinarà l’Ajuntament prèvia sol·licitud, bé a títol individual, o de
forma gremial.
Article 20. Revocació de la llicencia (NOVA REDACCIÓ)
1.

La llicencia serà revocada per:

• Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendalls i mobiliari o d’higiene i
neteja en la terrassa i la seva zona d’influència.
• Per l’ús indegut de la terrassa.
• Per modificació de les circumstancies en raó de les quals va ésser atorgada la llicencia.
• Per causes justificades d’interès públic.
• Per la comissió d’una falta molt greu.
• Per manca de pagaments de la taxa corresponent d’acord amb el previst als arts. 6 i 7
de la ordenança fiscal 15 F.
2.
S’haurà de notificar la resolució a l’interessat, donant un termini de 10 dies
d’audiència prèvia a la mateixa.
3.
Quan la revocació esdevingui per l’incompliment de les condicions de la
llicencia d’ocupació de la via publica, comportarà, a mes, l’aplicació de la corresponent sanció.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí oficial
de la Província, en el tauler d’anuncis de la Generalitat i en la web municipal, indicant
expressament que la seva entrada en vigor es produirà una vegada transcorreguts 15 dies
hàbils des d’aquella publicació en el BOP. Així mateix, publicar al Diari oficial de la Generalitat
la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.
QUART.- DEROGAR expressament l’ Ordenança municipal d'ocupació de la via pública
per taules, cadires, caixes frigorífiques d'establiments del ram de l'hostaleria i mercaderies,
expositors i altres elements annexos a establiments comercials, en tot allò que contradigui o
s’oposi a aquesta ordenança.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquests acord i el text íntegre a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya.
Paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient, que aquesta ordenança
ja s’havia aprovat inicialment, i avui es fa l’aprovació definitiva.
Té l’objecte, d’harmonitzar l’espai públic pel que fa la concessió de taules i cadires en les
activitats econòmiques del poble, i de dotar-los de més seguretat.
Durant el període d’exposició pública s’ha rebut una al·legació del Partit Popular en la
qual es demanava que el període de transició s’allargués i no hi hagués data de finalització.
Han entès que era dificultós no posar cap data de finalització ja que l’objectiu era
harmonitzar l’espai públic amb un temps raonable per adaptar-se.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que debido
al rechazo de la enmienda presentada por su grupo, el 13 de diciembre, en la cual se solicitaba
la derogación de la disposición transitoria de la ordenanza, y después de las conversaciones
mantenidas con el Equipo de Gobierno su grupo solicita, que los establecimientos, que en el
momento de la entrada en vigor de la ordenanza, dispongan de terraza que no se ajuste a las
prescripciones, aunque tengan licencia municipal, se les amplíe el plazo en cuatro años para
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ser retirados o renovados y adaptarse a la normativa, teniendo en cuenta las circunstancias
económicas difíciles actuales, su grupo solicita, que si algún establecimiento puede justificar
pasados esos cuatro años de margen que no está en disposición económica real de acometer
la retirada y renovación de los elementos de terraza se les alargue el tiempo. Explica que de
ser así su voto será favorable.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el
posicionament serà el mateix que en l’aprovació inicial.
Si es vol tenir en compte la proposta del Partit Popular en el sentit de tenir un vot
unànime per part del seu grup no hi ha problema.
Consideren que els quatre anys és una mica massa, però no aniran a discutir això si
tothom està d’acord ells també estaran d’acord.
Pren la paraula la Sra. Laura Marcos Navarro, regidora d’Unitat Municipal 9 el seu grup
votarà a favor. Entenen que allargar això en el temps no estaria bé. Estan d’acord en que siguin
dos anys.
Respon la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya dient,
que des del punt de vista d’obtenir el màxim de suport dels partits polítics plantejarien poder
obrir-ho més temps, és cert i estan d’acord.
Considera que si es pot obrir la possibilitat de tenir el suport, i la flexibilització de
l’ordenança, doncs si a tothom li sembla bé, es poden incorporar els quatre anys i es podria
revisar si consideren que s’alenteix el procés.
Estan en disposició que s’aprovi per unanimitat.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 exposa que si
en aquests quatre anys es dóna un procés de degradació d’algunes terrasses, suposa que
qualsevol actuació sobre les terrasses existents aniran en compte amb els criteris.
Respon l’Alcalde que qualsevol actuació ha de ser en concordança amb la ordenança.
Entenen que el manteniment i la transitòria dels quatre anys és per la modificació i el canvi
substancial de la realitat existent.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
ALTRES ASSUMPTES

7.

Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA de suport al posicionament i propostes
d’acció del Consell Comarcal del Garraf en relació a les dificultats que esta patint el
Garraf en els serveis de menjador, beques i transport

El Consell Comarcal del Garraf gestiona una colla de serveis educatius que reben les
famílies i els nens i nenes del Garraf. Són serveis delegats de menjador (beques), transport
escolar i altres prestacions d’ensenyament.
Aquests serveis han estat d’ençà el 1987 prestats de forma conjunta entre diferents
agents. L’administració comarcal, les associacions de pares i mares, empreses del sector de la
restauració i l’alimentació, empreses de transport i, finalment, les pròpies escoles, serveis
educatius del territori i empreses del sector del lleure infantil i juvenil. També hi participen de
forma especial els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i el Consell
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Comarcal del Garraf. Són serveis que il·lustren un treball conjunt entre tots aquests agents públics i privats- amb un objectiu final clar: la garantia del dret a l’educació i a la igualtat
d’oportunitats.
Aquest treball conjunt ha tingut històricament com a conseqüència la consolidació d’una
manera d’abordar aquests serveis on hi ha implicats famílies i nens i nenes però també, com
s’ha dit, empreses de diferents sectors que de manera rigorosa han contribuït a aquest objectiu.
En aquests sentit, i en l’àmbit dels menjadors escolars, cal fer referència a les associacions de
pares i mares que amb voluntat d’implicar-se i d’organitzar serveis de menjador des de la
proximitat i la qualitat han tingut una actitud activa i compromesa amb els projectes educatius
dels centres escolars, sovint més enllà del que els hi pertoca.
Si fem referència al curs 2012-2013 en relació a les beques estem parlant de 814 ajuts a
nens i nenes d’ensenyament obligatori del Garraf. I en allò que fa referència al servei de
transport escolar col·lectiu, parlem de 557 alumnes dels diferents municipis de la comarca i de
21 rutes. La despesa total d’aquests serveis que està pendent de pagament, a data d’avui, és
de 683.939,92€.
La descripció d’implicats/des inclou també 35 escoles , 9 empreses de l’alimentació , 5
empreses de transport, 7 AMPA’s i 9 direccions dels centres escolars.
El Consell Comarcal del Garraf vol recordar que el sistema públic de beques té com a
objectiu la compensació de les desigualtats econòmiques i socials. També que estem parlant
drets de la ciutadania a l’educació. Del dret al suport social i econòmic adreçat a famílies amb
dificultats econòmiques i socials i, també, del dret que tenen reconegut nens/es amb
necessitats educatives especials
El Consell Comarcal del Garraf vol deixar constància que en moments de dificultat les
polítiques públiques –educatives i socials- s’ha de posar èmfasi, garantir i vetllar perquè tothom
estigui en les mateixes condicions i oportunitats. El Consell Comarcal, en aquests moments,
considera que hem d’estar especialment amatents davant la gestió d’aquestes competències
des del vessant tècnic i de gestió econòmica.
El Consell Comarcal del Garraf vol deixar constància que no podem permetre l’impacte
negatiu que està provocant que els recursos que es gestionen no garanteixin els objectius
esmentats. Que la gestió no vagi en detriment dels nens i nens i de les famílies. També que
tensioni de forma innecessària a les empreses del sector.
En definitiva que els endarreriments de pagament suposin una pràctica que sigui
negativa per la comunitat educativa.
En aquest darrer sentit, hom vol deixar constància de les dificultats que suposa que els
acords de finançament del Govern de la Generalitat cap a les comarques no es portin a terme
amb el ritme adequat provocant problemes de liquiditat que arrosseguen problemes i situacions
socials, problemes de recursos humans a les empreses, situacions de risc, et, .
Si hem de concretar, hores d’ara, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya deu al Consell Comarcal del Garraf la totalitat dels mesos de setembre a desembre
de 2012 (1r trimestre del curs 2012-2013), sent l’import de 683.939,92€.
També és pendent, encara, part del curs 2011-2012 concretament 139.935,67 €.
Per tot això , i com a complement a totes les gestions que al llarg dels darrers mesos el
Consell Comarcal ha realitzat davant del govern de la Generalitat, volem manifestar i proposar :
1. La preocupació del Consell Comarcal en relació a la demora en els pagaments que el
Departament d’Ensenyament ha de realitzar en aquest territori en concepte de transport,
menjador escolar i ajuts socioeconòmics, ja que hom considera que vulnera drets reconeguts
en la llei d’educació i en la legislació vigent, especialment en allò que fa referència als ajuts de
menjador escolar.
2. Considerar que si el Govern de la Generalitat e Catalunya no contempla nous
mecanismes de gestió i pagament de les competències, aquest territori haurà de liderar
mobilitzacions davant el govern per a generar canvi de prioritats.
3. Sol·licitar de forma urgent una entrevista a la Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene
Rigau, acompanyats dels alcaldes i alcaldesses i d’una representació del sector implicat.
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4. Sol·licitar a les associacions de pares i mares, centres educatius i altres sectors que
pateixen aquesta demora que recolzin aquest posicionament i que facin arribar la seva adhesió
al mateix.
5. Traslladar aquest posicionament als ajuntaments de la comarca del Garraf per a què
s’hi adhereixin. A més, es proposarà que la propera sessió del Consell d’Alcaldies, aquesta
situació sigui un dels punts de debat, per extreure estratègies i accions de forma conjunta.
Especialment, un treball i implicació per abordar el futur.
6. Sol·licitar una reunió amb els portaveus dels Grups parlamentaris amb representació
al Parlament de Catalunya per abordar aquesta situació de forma conjunta.
7. Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que sumin esforços i
iniciatives amb la finalitat d’aconseguir que el govern de la Generalitat de Catalunya prioritzi els
pagaments que es vincula a les competències delegades d’ensenyament (transport i menjador
escolar).
En aquest sentit, hom considera una proposta d’interpel·lació.
8. Sol·licitar als Diputats/des del Garraf que es posin al costat d’aquesta institució per a
poder desbloquejar els pagaments pendents per part del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. Javier Rodríguez Méndez,
regidor del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que porten aquesta declaració, en la qual es fa referència a un tema que es
troben sovint a la porta de les escoles, i per la que demanen el màxim consens.
La proposta demana el recolzament de les forces polítiques, societat, entitats i empreses
que pateixen aquesta morositat, i que està tenint conseqüències significatives en la vida de 557
famílies, ja que, al darrere de cadascuna hi ha una realitat de persones.
Consideren rellevant i saben que això posarà en evidència que en aquests casos tota la
societat té intenció de demanar explicacions i respostes perquè les conseqüències darrera de
cada impagament estan presents i no són gens agradables.
La moció recull el compromís que es cerca des de les formacions amb representació,
amb les conseqüències del que repercuteix en la cadena directa, com el transport i menjador,
a més del monitoratge, els llocs de treball et., és a dir els mals laterals són més grans de les
xifres que s’assenyalen en la moció.
Busquen la complicitat de tothom i la fan extensiva a la resta de municipis.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup donarà suport a la moció.
Volen fer reflexions per sumar-se al que ja s’ha dit, entenen que el que està succeint
sobre la morositat en el pagament està conduint als Consells Comarcals a un carreró sense
sortida, i també a les empreses del sector i als llocs de treball.
Es pregunta fins on seran capaços d’aguantar la situació de retallades i d’ofec econòmic
les institucions i els serveis socials, pensa que s’està arribant a la línia vermella.
Volen fer un toc d’atenció en això, pensen que s’ha arribat al màxim en l’acceptació de
l’Estatus Quo o de les polítiques que porten a la realitat viscuda. Creu que els fa còmplices o
culpables d’una greu situació que perjudica a les institucions, com el Consell Comarcal, i posa
en perill les iniciatives de treball social a més de desplaçar els drets i possibilitats d’igualtat.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció.
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Aquesta moció manifesta i proposa la negociació i la demanda dels retards en el
pagament. No es pot fer altra cosa que demanar que es pagui el més aviat possible.
La premsa comarcal diu que ja s’havia fet algun pas pel primer pagament i es demana
una reunió amb la responsable d’ensenyament.
Desitgen que el tema i la problemàtica millori el més aviat possible.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que s’ha
fet un pagament, però molt inferior al que es deu.
Respon el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió explica que es van fent
passes endavant, i que tothom sap la problemàtica en la tresoreria de la Generalitat. Desitgen
que es solucioni el més aviat possible.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

8. Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA en contra de la reforma de
l’Administració Local
El passat divendres dia 15 de febrer el Govern de l’Estat va donar llum verda a l’informe
sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
La reforma de l’administració local amb la que treballa el govern del PP treu
competències i capacitats de gestió als ajuntaments. Es tracta d’una reforma regressiva que
prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon funcionament de l’administració ni
uns serveis públics de qualitat que donin resposta a les necessitats de la ciutadania. Treure
competències als ajuntaments no comporta millorar l’eficiència sinó senzillament allunyar els
centres de decisió d’on esdevenen els problemes.
Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la democràcia i han
jugat un paper decisiu en la garantia d’accés dels ciutadans i ciutadanes a determinats serveis i
en la cohesió de pobles, viles i ciutats de Catalunya. Des de l’administració local s’han assumit
competències que no eren municipals per tal de donar resposta als seus veïns i veïnes perquè
és l’administració més propera, la que rep de primera mà les necessitats diàries de la seva
població.
Els ajuntaments han demostrat en més de 30 anys de democràcia la seva contribució a
la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Els ens locals són els millors preparats
per oferir serveis de proximitat en matèries socials, en educació i en salut, i per garantir això és
necessària una nova estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració, permeti
l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i estableixi quines són les competències municipals i en
garanteixi el seu correcte finançament.
El Govern de l’Estat no creu en els ajuntaments petits i els buida de competències amb
un suposat estalvi que en realitat serà un increment de despesa per als ciutadans i les
ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per resoldre els seus problemes. És molt greu l’anunci
que els càrrecs electes dels ajuntaments de menys de 1.000 habitants no rebin cap tipus de
remuneració econòmica ja que aquesta decisió allunya a les classes treballadores del servei
públic. Es tracta d’un pas més del PP en el camí de segrestar la política a la gent del carrer. És
especialment preocupant la redacció de l’article 61 bis: “Intervenció de municipis amb població
inferior als 5.000 habitants”, el que podria provocar la intervenció i desaparició de facto de més
del 83% dels ajuntaments espanyols.
D’altra banda, cal recordar que les administracions locals no són ni molt menys les que
tenen un pes més rellevant en el dèficit públic i a més són, segons les darreres dades
econòmiques, l’únic nivell d’administració pública que preveu acomplir amb l’objectiu del dèficit.
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Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint només a
criteris econòmics sense tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida i tampoc resol
definitivament el problema del finançament local tal i com es ve reclamant des de les entitats
municipalistes.
Per tot plegat considerem que aquesta reforma de la Llei Local del PP retalla totes les
competències dels ajuntaments sense tenir en compte que són l’administració més propera a la
ciutadania i garantia de progrés a Catalunya.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament SANT PERE DE RIBES acordi:
1.-Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el Govern
del PP ja que representa un atac sense precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la
privatització dels serveis públics.
2.-Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes i prestadora de serveis públics de proximitat i de qualitat.
3.-Apostar per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració,
permeti l’estalvi i garanteixi una prestació eficient dels serveis, establint quines són les
competències municipals i garantint el seu correcte funcionament i finançament.
4.- Instar al Govern de l’Estat a que retiri l’actual esborrany d’avantprojecte i que escolti
les reivindicacions històriques de les entitats municipalistes i que resolgui de manera definitiva
el finançament local per tal de garantir l’accés als serveis públics a tota la ciutadania i la
continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit durant els més de 30 anys de democràcia i al
qual han contribuït de forma destacada els ajuntaments.
5.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves
competències exclusives en règim local i que tramiti de manera urgent la nova Llei de Governs
locals i Hisendes locals catalanes que blindin els municipis catalans contra aquest atac de la
nostra autonomia que planteja l’avantprojecte amb el que treballa el govern del PP, i en
garanteixi el seu finançament, a més d’assumir el compromís ferm de liquidar el deute pendent
amb els ajuntaments.
Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Govern de
la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de
Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la moció la presenten en base a un informe sobre l’avantprojecte de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Es troben davant d’un eufemisme pel que fa aquesta llei perquè el que fa es treure
competències i capacitats de gestió als ajuntaments.
Entenen que és una reforma regressiva pels Ens locals perquè treure competències als
ajuntaments no comporta millorar ni l’eficàcia, ni eficiència, sinó que allunya els centres de
decisió dels ciutadans.
Cal recordar que les administracions públiques no són els que tenen el deute públic més
elevat i rellevant.
Per altra banda, si que els ajuntament han estat una part molt important en la construcció
de la democràcia. Durant els 30 anys, que el país ha estat treballant en democràcia, els
ajuntaments han contribuït de manera clara i des d’una posició compromesa, dels seus càrrecs
electes i dels treballadors, per la millora de la qualitat de vida, dels pobles, i ciutats, per tant,
entenen que l’avantprojecte no valora en justa mesura la feina que fan els ajuntaments, sinó al
contrari.
Estaria satisfeta si es promogués una reforma, per part de l’Estat, sobre l’administració
local que tingués en compte realment l’administració local en la seva justa mesura, i que
valorés com treballen els ajuntaments, amb els pocs recursos dels que disposen, i de manera
compromesa i amb dèficit respecte el que correspondria, però de manera compromesa i
valenta davant la situació complicada actual.
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Estaria a favor si es promogués una reforma que històricament ha estat injusta i
perllongada en el temps i que realment seria el que els hi correspondria, més competències,
més recursos, més proximitat als ciutadans, menys centralitat, menys allunyament del centre de
les decisions.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular de Catalunya
dient, que el sentido de nuestro voto será contrario a lo que propone esta moción.
Porque desde el PP creemos que hacía falta en este país una iniciativa que modernizase
y diera respuestas a los problemas que padecen los Ayuntamientos, y esta Ley, estamos
seguros que conseguirá solucionar dichos problemas.
Además así los ciudadanos van a saber cuánto les cuestan los servicios públicos en su
municipio, como se administran y si son más caros o baratos que en otro municipio.
En definitiva se va a modernizar la Administración Local, ajustándola a lo establecido en
el artículo 135 de la CE.
La reforma, les explico, tiene los siguientes objetivos:
• En esta propuesta se clarifican por primera vez las competencias municipales por Ley,
eliminando duplicidades y competencias impropias para ajustar la Adm. Local a los principios.
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Con ello se impedirá que los
Ayuntamientos vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la Ley y para las que no
cuentan con la financiación adecuada, con las nefastas consecuencias que ello ha conllevado
hasta ahora y que todos conocemos.
Por ejemplo, Se establecerá un periodo transitorio de 5 años para el cambio de
titularidad de las competencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las CCAA, así
como de Servicios Sociales, que será de 1 año.
• Se racionalizara la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los Ppios. de
Estabilidad, Sostenibilidad y Eficiencia, para que no se gaste más de lo que se ingresa. Los
servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por el Ministerio de Hacienda
y AAPP, para conocer su coste real y comparar con el coste eficiente. Con ello, la financiación
para los servicios locales queda garantizada en un doble sentido, ya que ninguna competencia
podrá ser ejercida sin su correspondiente dotación económica y ninguna Administración podrá
prestar un servicio que no cuente con financiación suficiente.
Si resulta que no se puede mantener un servicio mínimo, en el caso concreto de nuestro
municipio, voluntariamente podremos integrar el ejercicio de la competencia en la
Administración superior o si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación,
mediante acuerdo con la Generalitat. Dicha delegación nunca será inferior a 5 años e ira
siempre acompañada de la financiación integra de la misma.
Se permitirá la compensación de deudas entre AAPP por primera vez, entre otras
medidas que entendemos beneficiosas para los ciudadanos, la economía y las arcas de los
municipios.
Por ejemplo, Se reducirá el número de personal eventual y de cargos públicos con
dedicación exclusiva en función de la población del municipio y el sueldo de las corporaciones
locales se fijara anualmente en los PGE según la población del municipio y limitado al máximo
al sueldo de Secretario de Estado.
• Se garantizara un control financiero y presupuestario más riguroso. Por ejemplo, las
Mancomunidades y Entidades Locales menores que no presenten sus cuentas en el plazo de 3
meses se disolverán.
• Los servicios de las mancomunidades pasaran a depender de las Diputaciones,
mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.
• Todos sabemos que en los últimos años, habían crecido exponencialmente el sector
público local y sus organismos dependientes. Pues bien, se va a revisar en profundidad este
sector y se va a racionalizar su número y estructura, mas bien superestructura, lo que generará
ahorros importantes.
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Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante su plan de ajuste y
deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas o
liquidarlas.
Se favorecerá la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas y limitando el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una
actividad económica.
¿Sabían Uds. que el impacto de las medidas supondrá un ahorro neto total de 7.129
millones de euros entre los años 2.013 y 2.015?
Porque lejos de privatizar los Ayuntamientos, la reforma potencia la gestión pública
directa, ya que un servicio solo podrá ser prestado por una entidad pública empresarial local o
sociedad mercantil local, cuando sea más sostenible y eficiente que la gestión por la propia
entidad local.
¿Qué los Presidentes de Diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos
retributivos y asistencia, que será igual al del Alcalde la Corporación más poblada de su
provincia?
¿Y que los Concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir
entre uno de los dos sueldos?
¿Qué los concejales que no tengan dedicación exclusiva ni parcial cobraran dietas de
asistencia a sesiones de órganos colegiados? ¿Por cierto, como aquí, no?
¿Qué los PGE limitaran las retribuciones del personal público de la Administración Local
y los sueldos de los directivos de empresas públicas locales?
¿Qué se reduce el número de asesores en España a un total de 6.489?
¿Y por último que de los 68.285 concejales de España, solo 12.188 (18%) tendrán
dedicación exclusiva?
Ah! ¿Y sabían que la Cámara de Comercio de Barcelona ha valorado muy positivamente
estas medidas?
Pues eso, ahora lo saben Uds. y ahora lo saben los ciudadanos.
Votaremos que no a esta moción, porque esta hace una interpretación sesgada y no
ajustada a le realidad de las medidas que el Gobierno propone al respecto.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que quan es parla de mocions que es debaten al Congrés o al Parlament de
la Generalitat, ella planteja que es parli de com afecta al municipi i al territori, i referent en això
vol comentar que allà on el Partit Popular parla de duplicitat, ella parla de proximitat.
Vol traslladar a través del grup Popular, que facin arribar als seus representants, que
llegeixin la Llei catalana de Règim Local i l’adaptació d‘Hisendes Locals perquè sempre s’han
hagut de finançar tots els projectes abans d’executar-los.
Parlen de la proximitat de les coses, però s’apliqués la llei multiplicarien per quatre la
despesa. No es reduiria res, de res.
Aquest objectiu de sempre anar acompanyat del finançament i aquest control, pregunta,
si vindrà també amb recursos financers perquè els ajuntaments contractin més gent per a
poder fer-lo efectiu.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup donarà suport a la moció perquè entenen que la proposta de llei que s’està fent, creu
que les paraules de la regidora Belen, en són un exemple.
Té dubtes que la gent se’ls cregui i té esperances que no se’ls creguin perquè no ho és.
Té dubtes de si la proposta de reforma de l’administració local, que ha engegat el govern
del PP, és una mostra de marketing i publicitat per fer confondre i solucionar altres problemes o
és un atac a l’autonomia municipal amb el fer minvar competències.
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Creu que és una envestida quan es parla de sostenibilitat, duplicitat, racionalització,
pregunta si algú es creu això.
Algú creu en els plantejaments d’un Govern, que les seves administracions i capacitat
d’endeutament, que tenen damunt la taula el que tenen.
Ell no se’ls creu, i pensa que en la proposta hi ha un intent no pas de racionalització, sinó
de privatització i de negoci pur i dur.
Pensa que en un futur se’n veuran de més grosses.
De la part resolutiva pensen que té importància el primer punt, el rebuig a la Reforma de
l’Administració Local perquè representa un atac a l’autonomia, i remarca el camp de la
privatització dels serveis públics. També té importància el cinquè punt, perquè creu que una
altra il·lusió és el poder veure que aquest país té la voluntat i capacitat de tramitar, de manera
urgent, la Llei de Governs Locals i Hisendes Locals perquè els pugui blindar d’aquesta atacs, i
esperar que algun dia el fet de ser independents no els faci aguantar tot això.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció.
En la part resolutiva també es parla que fan falta millores. De la llei si que hi ha una part
de marketing, però la moció parla de la necessitat de simplificar l’administració i sobretot parla
d’eficiència i creu que és la línia d’on s’ha d’anar.
Vol recalcar el tema del tercer punt, que el Govern del PP amb aquesta proposta
extralimita les seves competències, doncs de fet Catalunya té unes competències exclusives
en tema de règim local i creu que s’ha de respectar.
La moció demana que es tramiti una Llei de Governs Locals i Hisendes Locals catalanes
en el sentit d’organitzar-se des del territori, doncs entenen, que tant per característiques socials
i per distribució de la població en el territori tenen dret a decidir com s’organitzen.
Donaran suport a la moció.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido dient, que per cloure, exposa que les xifres
d’estalvi que plantegen no són les que en realitat es diuen.
L’entristeix que el Partit Popular de Sant Pere de Ribes no defensi als ajuntaments quan
molts dels seus companys del PP en d’altres ajuntaments ho estan fent i hi ha alcaldes que han
sortit en defensa del municipalisme i dels ajuntaments.
Creu que hi ha dos models, vostès creuen en el model en el qual pensen que l’Estat és
el pare que els ha de cuidar. Ells creuen que els fills ja són adults i madurs i demanen els
recursos per fer la seva vida, doncs creuen en l’autonomia dels municipis, i dels ajuntaments i
perquè són uns municipalistes convençuts.
Dir que els electes no cobraran considera que és un populisme perquè en realitat suposa
segrestar la política i la possibilitat de fer política a les classes treballadores.
Només deixa que es puguin dedicar a la política aquelles classes que tenen diners i
patrimoni, per tant, en aquest punt també estan en contra perquè creuen que dificulta
activament a aquelles persones que es volen dedicar a la política, però que de la política no en
viuen.
Dirigint-se a la Sra. Belen Garcia, li planteja que no estan d’acord amb el seu model.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que
contestará a los tres compañeros que han hecho exposiciones respecto las argumentaciones
que ha expuesto en su momento, de legislar i reformar el sistema de la administración local.
Usted está hablando de un modelo de Estado de papa y ella en cambio está dando datos
reales de como está la Administración Local y como ha quedado. Desde todos los organismos
tanto nacionales, como extranjeros se les está diciendo que tienen que reformar el sistema
porque el sistema no funciona, que no hay un duro, que hay duplicidades, que hay que eliminar
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cargos, sueldos, cargos de confianza, y esto es lo que están haciendo; poner sobre la mesa
una reforma y un proyecto, y les recuerda que está siendo apoyado por bastantes organismos.
Al Sr. Garriga le plantea que está hablando de marketing, publicidad, ataque, corte de
democracia y no le da datos. En cambio ella ha estado hablando 20 minutos para explicar una
reforma con datos, con cifras, con propuestas, y entienden que en la moción no se dan y
consideran que no se habla de la realidad de lo que supone esta ley.
La reforma es necesaria y así lo entiende el Partido Popular. Cuando le den datos y
números y una propuesta para solucionar el problema, ya se discutirá y hablará.
Plantea que no son ellos, desde el Pleno de Sant Pere de Ribes, quienes tienen las
competencias, porque ya existen las personas designadas, votadas y elegidas en los
estamentos pertinentes para dedicarse a discutir y elaborar las leyes.
Los miembros de Sant Pere de Ribes que se dediquen a la política del municipio.
Cierto es, que esto le afecta al municipio.
A la Sra. Scuderi le plantea que le de datos.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aporta una dada a la Sra. Belen García i és especialment preocupant la redacció de
l’article 61 bis, que diu, intervenció dels municipis amb població inferior a 5.000 habitants el que
podria provocar la intervenció i desaparició de facto de més del 83% dels ajuntaments
espanyols.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadras, regidor d’Unitat Municipal 9 plantejant a la
Sra. Belen que no pot confondre les dades del seu partit, per vendre el producte, amb la
discussió d’una llei. La llei no parla de dades, sinó de voluntats i interessos. Quan parlen de
duplicitat estan dient que acabaran amb una duplicitat de servei, reforçant els serveis de l’Estat
en contra de les administracions locals.
Ho estan tergiversant. L’única comunicació haguda en quant a les duplicitats ha estat
que l’Estat fa la recomanació que no es dupliquin els serveis de les CCAA.
Són interessos. Quan es parla de duplicitat, sostenibilitat tot això ho diu una gent de les
quals si es tenen dades. L’única dada és que un senyor tresorer del seu partit, dirigint-se a la
Sra. Belen García, ha aconseguit amassar 22 milions d’euros.
Demana se li doni una raó per creure’ls perquè considera que això és una reforma de
llei.
El Sr. Garriga li planteja a la Sra. Belen García com pot parlar d’eliminar duplicitat quan
des de l’Estat han mantingut en cultura, que tenen totes les competències delegades a
l’administració autonòmica, i han mantingut tots els organismes. En aquesta situació no es pot
parlar d’acabar amb la duplicitat.
En el tema dels regidors, pensa que s’ha enviat un missatge d’ofensa a la gent que fa
política.
No es pot criminalitzar dient que hi ha excés de regidors, pregunta en base a què es diu
això. Pensa que es pagarà un preu.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya EUiA
dient, que dades n’han publicat els sindicats i han publicat el que representen les dades de
quantes persones es sumaran a les fileres de l’atur tancant serveis públics, tenint en compte
que cada persona aturada de l’Administració és un servei públic menys que rep la població.
Dades d’aquestes n’hi ha i es poden enviar quan es demanin.
No s’ha dit encara que quan va sortir la primera noticia de “anteproyecto de ley”, ja es va
dir que una reforma de la democràcia és el que es planteja darrere d’aquesta reforma de
l’administració pública. També estan amenaçant amb una reforma de Llei Electoral i
sincerament ho considera un cop d’Estat.
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I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Convergència i Unió i
Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i dos vots en contra per part del Partit Popular.

9.

Moció del Grup Municipal del PSC i ICV-EUiA de suport a la campanya “Garraf:
peatge just”. Per us sistema de peatges just i la millora de la mobilitat a la comarca
del Garraf

La mobilitat a la comarca del Garraf és històricament un dels dèficits més importants per
a la millora de les condicions de vida i el desenvolupament social i econòmic del nostre territori.
Els darrers anys, tot i l’increment demogràfic dels pobles i ciutats, no només no hem notat cap
millora, sinó que a més, constatem el deteriorament de la xarxa de transport i l’encariment
injustificat dels peatges sense tenir cap alternativa d’accés a l’àrea metropolitana de forma
ràpida i segura pels milers de desplaçaments i connexions que es produeixen a banda i banda.
El peatge de l’autopista, ha suposat des del seu inici un greuge en relació a altres
territoris similars que disposen de peatges d’accés a l’àrea metropolitana: això limita la nostra
competitivitat i castiga doblement a ciutadans i empreses de la comarca, amb l’agreujant que, a
més, hi ha 2 peatges al Garraf (Vallcarca i Cubelles), que distorsionen la mobilitat i que no es
troben al servei del territori.
Pel que fa al transport públic ferroviari els continus retards injustificats i les fallades
tècniques de la línia de Rodalies afegits al desemparament i desinformació cap al conjunt dels
usuaris, la manca d’inversió i de manteniment i l’elevat preu de les tarifes, no ajuden a
potenciar un servei públic que hauria de ser ràpid, segur i de molta més qualitat que la que es
presta en aquests moments.
Davant l’actual context econòmic i social, volem que les infraestructures estiguin al servei
de la ciutadania i del desenvolupament econòmic del territori. Ens preocupa el col·lapse de les
Rodalies i rebutgem de ple els continus increments dels injustos peatges, dels més cars
d’Europa. Aquest és un clam de la ciutadania que rep uns serveis de mobilitat deficients, i que
s’ha expressat pel conjunt dels Ajuntaments i del Consell Comarcal, dels agents socials i
econòmics, dels grups polítics, d’entitats i d’associacions des de fa molts anys.
Per tot això, proposem al Ple de la Corporació , l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Recolzar la campanya que aquest Consell Comarcal ha endegat sota el nom
“Garraf: peatge just”, per reclamar la revisió i reducció dràstica dels peatges de la C-32 a la
comarca del Garraf i la millora de la mobilitat al nostra comarca i donar suport a la resta
d’accions i mesures que es posen en marxa.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la resta d’Ajuntaments de la comarca sol·licitant-loshi que se sumin a la iniciativa plantejada pel Consell Comarcal del Garraf.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aquesta és una moció presentada ja en el Consell Comarcal.
La moció va a favor d’una mobilitat més justa per la comarca del Garraf i un dels apunts
que es fan és el peatge de l’autopista. Històricament la comarca del Garraf ha tingut dèficits
importants pel que fa a la pròpia mobilitat. El peatge de l’autopista va suposar des de l’inici un
greuge en la relació amb d’altres territoris i també pel seu propi desenvolupament social i
sobretot econòmic. S’han tingut en diferents moments manifestacions pel que fa aquest fet.
Volen posar de manifest el tema del transport ferroviari que contínuament veuen que no
és un servei de qualitat, sinó un servei que falla constantment.
Davant d’aquesta situació volen fer la demanda pel que fa les infraestructures, perquè
creuen que han d’estar posicionats de manera competitiva doncs s’està patint una crisis
econòmica molt forta en la comarca.
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Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular de Catalunya
dient, que apoyan totalmente y se adhieren la moción.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que també
s’adhereixen a la moció. La Sra. Garrido ha dit que era un problema històric i fa molts anys que
s’arrossega tot això, i en diferents governs, i ara continuen en la mateixa situació.
No discuteixen el fet de la moció perquè és una situació injusta el preu que suposen els
peatges per aquesta comarca i el que suposa el desplaçament a la capital del país.
Volen dir que s’afegiran i que és un moment problemàtic per aquests temes degut a la
situació global viscuda en aquesta moments, i consideren que és un problema per aquesta
comarca i municipi. Esperen que vinguin millors temps.
Els transports són un tema important, doncs en aquests moments els acompanya la crisi
i l’atur i ara la gent s’ha de desplaçar més per a trobar feina o treballar.
També és un tema que s’arrossega històricament de fa molts anys i de molts i diversos
governs i també és un moment complicat per arreglar-ho, i considera que una campanya per
recordar la situació creu que és correcte.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup també donarà suport.
Consideren que és un tema llarg de discussió, i que suposa un greuge comparatiu
important pel preu que paguem respecte d’altres peatges.
Independentment d’això, aquesta autopista, que va passar de ser pública a privada, avui
es paguen unes conseqüències importantíssimes perquè el benefici del que comporta el pagar
o no, no se l’enduu l’interès general, sinó l’interès privat.
S’afegiran en això pel que representa de greuge. Sembla ser que estan apunt de fer-se
algun tipus d’atenció a les demandes d’aquesta comarca.
Sembla que hi ha una reunió prevista pel dia 21 de març, demanen que se’ls informi de
la reunió.
També en el segon punt de la moció, es diu traslladar a la resta d’ajuntaments de la
comarca que es sumin a la iniciativa i exposa que només quedava Sitges i Ribes doncs els
altres ajuntaments ja ho han aprovat.
Pren la paraula l’Alcalde aclarint que és un redactat del comarcal i aquest punt és fruit
de la transposició de la moció aprovada en el Consell Comarcal.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

10. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.

Àrea destinatària: Secretaria i Serveis Jurídics
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: 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.
Observacions:
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Resposta:
Com a membres de la Junta General de GPM, que han de prendre decisions sobre la mateixa,
s’entén que tenen tot el dret a consultar la documentació corresponent. Si s’ha d’enviar
documentació, caldria que s’especifiqués quina es vol, perquè en aquest cas no hi ha
l’obligatorietat d’enviar-la tota absolutament (en canvi, sí una selecció). El més habitual, doncs,
seria que poguessin disposar de la possibilitat de visionar tota la documentació que desitgin i,
posteriorment, demanin aquella que els interessi més concretament.
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: 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.
Observacions:
Resposta:
Li hem d’informar que els concessionaris de la instal·lació tenen tancades les altres portes, per
tenir un millor control dels accessos a la instal·lació esportiva, ja que així tenen més control
sobre els nens del club, eviten que entrin gossos a la instal·lació, o que s’accedeixi amb patins
i bicicletes.
Per altra part, quan arriben persones en cadira de rodes a la instal·lació només ho han de
comunicar als conserges que els hi obriran la porta que necessitin, o bé la del pàrquing de
terra o bé la del costat del bar. Des de fa temps que ja s’està utilitzant aquest sistema per
altres persones amb cadira de rodes i no hi ha hagut cap problema per ambdues parts.
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: reitera la petició sobre el tema de l’accessibilitat del Camp de Futbol.
Observacions:
Resposta: Hem d’informar, que els concessionaris de la instal·lació tenen tancades les altres
portes, per tenir un millor control dels accessos a la instal·lació esportiva, ja que així tenen més
control sobre els nens del club, eviten que entrin gossos a la instal·lació, o que s’accedeixi amb
patins i bicicletes.
Per altra part, quan arriben persones en cadira de rodes a la instal·lació només ho han de
comunicar als conserges que els hi obriran la porta que necessitin, o bé la del pàrquing de
terra o bé la del costat del bar. Des de fa temps que ja s’està utilitzant aquest sistema per
altres persones amb cadira de rodes i no hi ha hagut cap problema per ambdues parts.

Àrea destinatària: Alcaldia
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: 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.
Observacions:
Resposta:
Segons la informació proporcionada per part dels serveis tècnics corresponents, els regidors
que van renunciar a la part proporcional corresponent a la paga extra segons els seus
emoluments van ser els següents: Josep Antoni Blanco Abad, Abigail Garrido Tinta, Joel Sans
Cuadrat, Maria Núria Mestre Bertran, Manuel Adolfo Colorado Gómez, Francisca Carrasquilla
Cuadrado, Francisco José Perona Jiménez, Bàrbara Scuderi Bedny, Lluís Giralt Vidal,
Francesc Pérez Tenes, Albert Bernadàs Escartín, Anna Gabaldà Felipe, José Luís Llacer
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Martínez, Tomás Carandell Baruzzi i Laura Marcos Navarro. En el cas del regidor el senyor
Joan Garriga, cal dir que en el mes de desembre no va assistir a cap Comissió ni Ple, per la
qual cosa no es va poder aplicar la renúncia del 7%.
A més a més, els següents grups municipals van renunciar en qualitat del mateix concepte, els
imports ingressats com a tal: PSC-PM, ICV-EUiA i CiU-ViA.

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Belen García
Pregunta: dice 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.
Observacions:
Resposta:
S’ignora de quina para parla la regidora, però per les circumstàncies a què fa referència,
pensem que es tracta de la número 19 del mercat de Ribes. Aquesta para va ser concedida al
seu actual titular com a resultat del sorteig dut a terme el dia 20 de desembre de 2012, entre
d’altres. Aquest sorteig clouria el procés d’adjudicació de TRETZE parades de diferents
productes. El que es pretén és aconseguir un mix comercial que ofereixi als usuaris del mercat
una diversitat de productes al més heterogènia possible, i no pas que cada paradista vengui
aquell producte que més li interessi en funció d’un criteri unívocament econòmic. A més, fa uns
dies, l’interessat, titular actual de la parada, va parlar amb la nostra administrativa i va
manifestar la seva intenció de provar amb una partida de roba de nen que hauria trobat, ja que
no vol deixar la parada, ja que encara no l’havia demanat formalment.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: 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.
Observacions:
Resposta:
Si es dóna un tracte diferenciat a uns casos envers altres, no és pas com a conseqüència d’un
criteri subjectiu (en el sentit negatiu de la discriminació), sinó com a necessitat resultant de la
no correlació entre els nombre/volum de vehicles que s’han de retirar per un acte a via pública,
i l’espai de què es disposa al dipòsit municipal de vehicles. Per tant, a banda dels criteris
normatius que justifiquen la retirada del vehicles amb grua, s’opta pel seu ingrés al dipòsit, amb
càrrec, si tots els que s’han de retirar hi tenen cabuda. Per contra, si s’aprecia que no hi cabran
tots, és quan s’opta pel seu trasllat sense càrrec, però si havent estat denunciats, doncs el
contrari sí seria discriminatori.
Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: 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.
Observacions:
Resposta:
De la documentació presentada per la Fundació Lauraluna se'n deriva que l'Escola a ubicar a
la Masia de la Serra està gestionada per una Cooperativa de pares - mares i mestres, amb el
recolzament de la Fundació Lauraluna, com a entitat privada sense fins lucratius. Així mateix,
es tracta d'una Escola d'Innovació Pedagògica, de referència a nivell nacional, sent un nexe
d'unió entre famílies que busquen un model respectuós i coherent de relació amb els nens/es.
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El lloc escollit respon a la necessitat imposada per la línia pedagògica innovadora del centre
educatiu, amb característiques d'Escola Rural Unitària, recollida en el RD 132/10 que regula i
autoritza la implantació de Centres Educatius. Ofereix un entorn rural i natural pel
desenvolupament de l'Escola la Serra, vinculada amb la natura com a base pedagògica
principal i amb un programa curricular d'immersió mediambiental.
Des del punt de vista urbanístic, es vol ubicar en un emplaçament classificat com a sòl no
urbanitzable i, per tant, s'ha de seguir la tramitació de l'aprovació d'un projecte d'actuacions
específiques d'interès públic en aquell tipus de sòl, el qual haurà de ser aprovat, prèviament,
per l'Ajuntament i, definitivament, per la Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona.
Àrea destinatària: Alcaldia
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: diu 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.
Observacions:
Resposta:
Respecte a aquest tema (contractació de POLIPROGRAMA), val a dir que fetes les gestions
corresponents amb la Diputació, es va decidir que seria molt més ràpid la contractació directa
per part de l'Ajuntament.

Àrea destinatària: Alcaldia
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: pregunta 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.
Observacions:
Resposta:
La sol·licitud al PUOSC (convocatòria 2013-2016) es va formalitzar, en temps i forma, tal i com
demana la Generalitat de Catalunya, en data 26 de febrer de 2013 (aprovada per Junta de
Govern Local). Els projectes sol·licitats són l'arranjament de la Casa de la Vila i l'adequació de
Can Puig.

11. 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 su pregunta la dirige al regidor Perona.
Quiere que se les informe de la fecha prevista para la remodelación del establecimiento
de la Comisaría de la Policía Local en Can Puig.
Quiere saber si se les entregará el proyecto, si se les dará traslado a los regidores, los
plazos y cuando se prevé que esté el tema finalizado.
Segon.a).- Segueix el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que quieren
saber que actuaciones se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento respecto el abandono
del edificio de la antigua Peugeot.
Pregunta si se ha contactado con la empresa propietaria y si se ha obtenido alguna
respuesta.
b).- Recuerda ruegos y preguntas de plenos anteriores.
*Rampa para personas discapacitadas en la Biblioteca Josep Pla.
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*Reparaciones en la Rambla Santa Eulalia, Masia Nova, porque consideran que pude
suponer un peligro.
*Pregunta si se ha realizado algún preventivo sobre l’IES Mediterránea.
El Sr. Asín aprofita per a felicitar a totes les persones que es diuen Josep i a tots els
pares.
Tercer.a).- Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
el divendres passat van estar convidats al 25è aniversari de l’INFORM i considera que hagués
estat bé fer alguna moció en suport en aquesta iniciativa.
b).- Torna a reiterar i preguntar de nou el per què no tenia registre d’entrada el document
de la Fiscalia.
Exposa que no se li ha contestat la pregunta i s’ha deixat pendent de resposta. Explica
que només demanava perquè el document no tenia registre d’entrada.
Ara afegeix que vol saber el número i dia del registre d’entrada del document de la
Fiscalia.
Respon l’Alcalde que respecte el tema INFORM, que van iniciar en el seu dia Sant Pere
de Ribes i Vilafranca, i que ara s’ha convertit en un programa d’àmbit comarcal i de país i que
s’ha inclòs en l’àmbit internacional, ha format i ha inserit laboralment fins el 50% de la gent que
passa pel programa.
L’Alcalde fa esment de l’espectacular nivell d’inserció laboral d’aquest programa.
Quart.a).- Segueix amb el torn de preguntes la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat
Municipal 9 dient que s’ha vist pels mitjans de comunicació que està prevista l’ampliació de
l’espai que ocupa la Policia Local a Can Puig i con no saben si això repercutirà en altres canvis
voldrien més informació i la reorganització prevista per aquest espai.
b).- Respecte l’activitat de piscina a les escoles volen saber com a quedat, doncs sembla
que cada ajuntament decideix que fa amb la piscina de les escoles. Volen informació de com
s’ha quedat en aquesta qüestió.
c).- Explica que en l’últim Consell de participació que va haver-hi en la llar Els 3 Pins, sap
que es va manifestar el malestar respecte l’augment de preu de les tarifes.
Es va parlar que s’havien generat moltes places vacants i no es considerava justa la
redistribució de quotes feta. En l’acta es demanava que l’Ajuntament reflexionés sobre aquesta
qüestió i que actués per tal de buscar solucions.
Volen saber la resposta donada per part de l’Ajuntament en aquesta qüestió.
d).- Referent a la informació sobre l’ambulatori, esmentada amb anterioritat, que
s’esperava de la Generalitat demanen que se’ls faci arribar quan la rebin.
e).- Respecte a una pregunta realitzada en el Ple anterior sobre les persones amb
dificultats de mobilitat per accedir al Camp de Futbol, la resposta ha estat que es pot demanar
al Conserge del camp que obri la porta.
Creuen que s’han d’establir altres alternatives doncs per les persones que tenen dificultat
és tant difícil accedir al camp, com accedir al conserge.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. José Luís Llàcer Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que en la zona del Mercado de la Sínia, no hay bancos en el exterior para sentarse. Pide que
se instalen
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b).- Insiste en que los badenes reductores de velocidad están en mal estado de
conservación, cosa que también hace extensiva a la Rambla del Garraf, pregunta si se piensa
hacer alguna actuación respecto a eso.
c).- Expone que es la tercera vez que solicita una visita oficial al teatro de Roquetas y al
Local de Ribes. Espera que su petición sea atendida y expone que todo este tema hace surgir
dudas del por qué no se enseña
Sisè.a).- Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9
demana informació sobre el que va succeir en la fira d’estocs a Ribes, amb el subministra de
llum. Hi ha diverses queixes.
b).- Pregunta si el govern té previstos els pressupostos. Com està el tema de la previsió
d’ingressos. Demana informació en general.
Respon l’Alcalde dient que el tema del pressupost i el tancament del mateix ja es va
parlar en una comissió informativa o Junta de Portaveus, però se’ls informarà.
Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín, regidor de Convergència i Unió
dient, que a un mes de la finalització de la pròrroga atorgada a l’empresa que gestiona els
casals d’avis voldria saber en quina fase del procés està i si els usuaris poden emetre alguna
opinió respecte al projecte de gestió de l’empresa que pugui guanyar la licitació.
b).- Voldria saber per quin motiu es va canviar la sol·licitud de la subvenció PUOSC que
inicialment anava destinada a la resolució a les patologies detectades a la Casa de la Vila i ara
es demana pel concepte de manteniment municipals i enllumenat públic quan repetidament
s’ha dit als mitjans de comunicació que la prioritat era la Casa de la Vila.(afegir que no tenim
projecte de Rehabilitació de Can Puig com a tal)
c).- Demano, un cop més, que les respostes a les preguntes formulades al
siguin lliurades juntament amb la convocatòria i documentació del ple següent i no
que es lliuren amb menys de 24h de termini respecte a la celebració del ple.
d).impossible saber per quin motiu no hi ha llum a l’entrada de Mas Solers perquè
rialles que solucions i respostes adequades.

ple anterior
com ara en
Deixo per
causa més

e).- Perquè hem de pagar 26.000 € del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la
Mancomunitat quan l’Ajuntament disposa del mateix servei, com s’encarrega la regidora de
Promoció Econòmica de recordar-nos, i persones adscrites a aquest servei municipal.
f).- Donada la convocatòria de la Plataforma “Es cal un Local com Cal “ i aprofitant la
pregunta del Company Llàtzer, demanaria que a la visita a realitzar per els Regidors per valorar
l’estat del Local es convidi als responsables d’aquesta Plataforma.
Vuitè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes regidor de Convergència i Unió dient,
que ahir se’ls va presentar el projecte pilot de vianalització de la Casa de la Vila, però voldrien
que se’ls passes alguna cosa més del que ja se’ls va lliurar. Vol saber amb quin pressupost es
compte per a fer tot el proposat, doncs el pressupost està prorrogat des de fa dos anys i com
sempre s’havia dit que el Pla de mobilitat no estava en marxa perquè no hi havia diners, ni
tampoc el Pla del Casc antic i pensa que s’han de tenir en compte moltes coses i el sorprèn
que no hi hagi cap referència tècnica, ni econòmica del tema.
Demana tots els informes tècnics i pressupostaris que tenen previstos per desenvoluparho abans de la propera reunió
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Novè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
respecte al tema dels comerciants que es van quedar sense llum en la fira de l’altra dia, en
hora punta. Demana la informació del que ha passat, ja que la queixa per part dels
organitzadors, ha estat important.
b).- Respecte el tema de la il·luminació del camp de futbol de Ribes, al qual se li va
sostreure el coure. Vol saber quina previsió de costos s’ha fet respecte aquesta qüestió.
c).- En una resposta que se li ha lliurat, respecte l’encàrrec a la Diputació del Pla de
funcionament de l’Ajuntament, se li respon que es va considerar que l’Ajuntament fes la
contractació i el pagament. Demana que es podria haver informat abans de veure el dictamen
en la Junta de Govern.
d).- Vol afegir-se a la felicitació de l’aniversari del projecte INFORM i SEFED. Considera
que és una alegria que el nom del municipi sorgeixi en projectes d’aquest tipus. Vol donar
suport al SEFED pels anys treballats i pels propers.
Aprofita per felicitar al Sr. José Asín i als pares.
El Sr. José Asín Fernández, regidor del Parit Popular exposa que es solidaritza amb els
companys de CiU respecte el tema de les respostes perquè aquestes arriben el mateix dia del
Ple i no els dóna temps a mirar-les. Demana que se’ls lliuri com s’ha demanat anteriorment per
CiU, amb la convocatòria del Ple.
Respon l’Alcalde, explica que en la mida que els serveis administratius i tècnics de la
casa poden fer-ho, ells ho fan, i considera que tothom ha de ser conscient del moment actual.
Agraeix les felicitacions pel tema del SEFED i també considera que s’ha de fer extensiu.
S’intentaran contestar les preguntes abans del Ple del mes d’abril.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són tres quarts i cinc minuts de nou 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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