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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 22 D’ABRIL
DE 2014, TRASLLADADA DEL 15 D’ABRIL, PER UNANIMITAT DELS REGIDORS I
REGIDORES
Sant Pere de Ribes, vint-i-dos d’abril de dos mil catorze, quan passen cinc minuts de les set del
vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a continuació s’esmenten, a la Sala
Polivalent de l’edifici de Can Puig a Ribes, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna
Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la
qual prèviament havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la sotasignant,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sra. Criseida Ramírez Domínguez

Interventora
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ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Pressa de possessió nova regidora PSC-PM
3. Donar compte de decrets (del 131 al 170 de 2014)
4. Aprovació comptes generals 2011/2012
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Adhesió programa municipi cooperatiu
6. Decàleg de bones pràctiques
7. Pròrroga conveni DB Parc del Garraf
8. Segregació finca CAP Ribes
9. Conveni i pactes condicions treball personal
10. Modificació tarifes Espai Blau
11. Protocol assetjament
ALTRES ASUMPTES
12. Mocions
12.1.
Moció del grup municipal PSC-PM per un projecte de la Casa de la Vila integral
i respectuós amb el seu entorn
12.2.
Moció del grup municipal PSC-PM en defensa del municipalisme i en
reconeixement als 35 anys d'ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania
12.3.
Moció del grup municipal ICV i UM9 per rebutjar la proposta del pla de conca
de l’Ebre del govern de l’Estat
12.4.
Moció del grup municipal ICV i UM9 per rebutjar les interlocutòries del TSJC en
contra de la immersió lingüística a les escoles
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
14. Mocions, precs i preguntes
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Anna Gabaldà (alcaldessa): inicia la sessió fent un reconeixement a la tasca de l’Institut
d’Estudis Penedesencs per la concessió de la Creu de Sant Jordi.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que es suma a aquest reconeixement, arran de la
participació de l’ajuntament, i demana que es continuï fent-se efectiva aquesta relació, tant per
part de l’ajuntament com per part del municipi.
1. Lectura i aprovació de l’acta
La secretària comenta que es passa, per la seva aprovació, l’acta de la Sessió Plenària del
mes de març. Les corresponents als mesos de gener i febrer encara resten pendents, per motiu
de l’absència de la persona encarregada d’aquesta tasca, la qual es troba de baixa laboral en
aquests moments.
Abigail Garrido (PSC-PM): comunica que han rebut l’acta que calia aprovar a les 15’19 hores
amb els posicionaments polítics i amb el sentit del vot de cada punt. Demana, per tant, que es
proporcioni l’acta com sempre, amb tota la informació integrada. Per una altra banda, fa palès
que des del mes d’octubre no s’han posat les actas de Ple a la web municipal, per la qual cosa
demana que s’actualitzi. Per una qüestió de transparència, considera que la ciutadania hauria
de tenir accés a tota la informació, per tal de tenir coneixement d’allò que es parla per part de
cada grup polític. Això hauria de ser una bona pràctica. Així mateix, demana que es posin
mitjans per tal que s’elaborin, per part de Secretaria, les dues actas pendents i es puguin portar
al dia.
Anna Gabaldà (alcaldessa): reconeix que hi ha una persona de baixa, encara que confirma
que es posaran els mitjans necessaris per tal de resoldre aquesta problemàtica. En quan a
l’enviament de l’acta per separat, afirma que ha estat un error perquè eren unes proves, per
quan estigui enregistrat el so per les actes. De totes maneres, reconeix que, a dia d’avui han
d’anar acompanyades de les intervencions, tal i com s’ha rebut aquesta mateixa tarda.
Finalment, l’acta de data 25 de març de 2014 es aprovada per unanimitat dels presents.
2. Pressa de possessió nova regidora PSC-PM
La secretària fa lectura de la credencial de la Junta Electoral Central pertanyent a la nova
regidora senyora Noelia López Pérez.
Anna Gabaldà (alcaldessa): “Noelia, doncs, prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia.”
Noelia López (PSC-PM): “sí, ho prometo.”
Anna Gabaldà (alcaldessa): li dóna la benvinguda al plenari de l’ajuntament.
Abigail Garrido (PSC-PM): li dóna, també, la benvinguda, en nom dels companys i companyes
del seu grup, a la nova regidora i destaca que sigui una persona jove, en contra dels mites
existents que diuen que les persones joves no tenen interès en els afers polítics. Li desitja que
sigui una experiència enriquidora, personalment i en relació amb el compromís que pot tenir
amb els veïns i veïnes del municipi.
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3. Donar compte de decrets (del 131 al 170 de 2014)
Es dóna compte dels decrets següents:
LLISTAT DECRETS MES DE MARÇ
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0131

DESESTIMAR PARCIALMENT el recurs
presentat pel Sr. FOF d’acord amb l’informe
tècnic en allò que fa referència a la tanca
perimetral i a la pèrgola.

05/03/2014

2014 / 0132

DECLARAR la caducitat de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística incoat en
data 17 de gener de 2013 i procedir a l’arxiu del
mateix i INCOAR expedient de protecció de la
legalitat urbanística nou

05/03/2014

2014 / 0133

INCOAR expedient de protecció de la legalitat
urbanística per la execució d’obres sense
llicència il•legalitzables per la construcció d’un
element no permès sobre la planta baixa i
eliminació d’una plaça d’estacionament
obligatòria.

05/03/2014

2014 / 0134

REQUERIR als titulars de l'immoble del Carrer
Múrcia perquè reposin les mesures de reforç
provisional retirades i REITERAR als interessat
el compliment l’ordre d’execució consistent en
procedir a la rehabilitació de l’immoble del
Carrer Múrcia 17

05/03/2014

2014 / 0135

Imposar al Sr. R.V.P. la sanció de 100,00-€.,
com autor de la infracció tipificada en l’art.
154.01 del Reglament de Circulació.

05/03/2014

2014 / 0136

L’arxiu de l’expedient 1300001982 a nom de la
Sra. M.S., com autora d’una infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article 154.

05/03/2014

2014 / 0137

Aprovació i concessió ajuts d'urgència social

06/03/2014

2014 / 0138

Aprovació nomenament funcionari interí com
agent de policia local al Sr. DAP a partir del 7
de març i fins la tornada de l'agent REI o com a
màxim el 31 d'agost de 2014.

07/03/2014

2014 / 0139

Advocació de la Presidència de la Comissió
Informativa de Persones i Coneixement de data
6 de març de 2014 en el regidor Sr. Marcos
Gordaliza i Missian.

07/03/2014

2014 / 0140

L’arxiu de l’expedient 1300003593 a nom del
Sr. B.F., com autor d’una infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article
50.01.22.

10/03/2014

2014 / 0141

Aprovació pagament paga extraordinària 2014
a favor de PBQ, per un import de 822,93€

12/03/2014

2014 / 0142

Aprovar la presentació d'un recurs de cassació
contra la sentencia del TSJC numero 143/2014
del R. Ordinari 221/2011 interposat per
TOTOSOLA, SL, d'altres i l'Ajuntament contra
el Jurat d'expropiació de Catalunya per

12/03/2014
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valoració del SUPP-4
2014 / 0143

ATORGAR un nou període d’informació pública
de DEU (10) DIES a la Sra. MFR amb caràcter
previ a la resolució de l’expedient de
restauració de la legalitat urbanística alterada

13/03/2014

2014 / 0144

INCOAR procediment de restauració de la
legalitat urbanística contra el Sr. FJDG en
qualitat de propietari en tant que es considera
responsable d’una infracció urbanística lleu no
legalitzables consistent en terraplenat de solar

13/03/2014

2014 / 0145

Incoar expedient sancionador al Sr. A.C. amb
NIE núm. X3726962L per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui,
d’acord amb el que resulti de la instrucció per
venda de sardines sense autorització

13/03/2014

2014 / 0146

IMPOSAR al Sr. ICM una multa coercitiva de
300€ per l’incompliment del Decret 276/2012
de data 4 de maig de 2012 .

13/03/2014

2014 / 0147

Imposar al Sr. A.Z. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del
Reglament de Circulació.

13/03/2014

2014 / 0148

L’arxiu de l’expedient 1300004210 a nom de la
Sra. N.C., com autora d’una infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article
94.02.C.01.

13/03/2014

2014 / 0149

Desestimar les al·legacions presentades en
l’expedient sancionador 1300004461, a nom de
E.F.J., incoat per la infracció de circulació
anteriorment descrita i imposar la sanció de
100,00 euros de multa que així mateix es fa
constar.

13/03/2014

2014 / 0150

L’arxiu de l’expedient 1300004565 a nom del
Sr. A.M.L., com autor d’una infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article
50.01.22.

13/03/2014

2014 / 0151

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils
als Srs. JR i TRR, amb expedient núm. 9/2014
de data 13/3/2014.

17/03/2014

2014 / 0152

Aprovació triennis anuals per diversos
treballadors

17/03/2014

2014 / 0153

Baixa inscripció en el llibre de registre d'unions
civils l'exp. núm. 7/2013 i decret núm.
114/2013, dels Srs. CO i DA. Per sol·licitud del
Sr. CO.

18/03/2014

2014 / 0154

Aprovació ajuts d'urgència social

18/03/2014

2014 / 0155

Rectificació error número de passaport de la
Sra. MJS, segons consta en el decret núm.
094/2014, incorrecte núm. 091377260-Y i
correcte núm. 0913772604.

18/03/2014

2014 / 0156

INCOAR procediment de restauració de la
legalitat urbanística contra la mercantil LIMANA
2000, SL, per una infracció urbanística lleu no
legalitzables, consistent en construcció de

19/03/2014
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caseta adossada a tanca de separació a veí.
2014 / 0157

INCOAR procediment de restauració de la
legalitat urbanística contra la mercantil MIMLU,
SL, per una infracció urbanística lleu no
legalitzables, consistent en construcció de
caseta adossada a tanca de separació a veí.

19/03/2014

2014 / 0158

Aprovació abonament salaris de tràmit, salaris
de desembre i sol·licitar la presentació
d'abonaments d'una sèrie de factures

20/03/2014

2014 / 0159

Aprovació genèrica sancions de trànsit

25/03/2014

2014 / 0160

Aprovació genèrica arxiu sancions de trànsit
per desconeixement identitat conductor

25/03/2014

2014 / 0161

Imposició genèrica sancions de trànsit

25/03/2014

2014 / 0162

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1300004879 EMG, incoat per la
infracció de circulació que s'indica
sobreseïment del mateix i procedint al seu
arxiu, sense declaració de responsabilitat.

25/03/2014

2014 / 0163

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1300003286 JAM,
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.

25/03/2014

2014 / 0164

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1300003945 F, SL, no
admetent les identificacions de conductors
realitzades extemporàniament, i imposar la
sanció de multa que així mateix es fa constar.

25/03/2014

2014 / 0165

Desestimar el recurs presentat en mèrit de
l’expedient sancionador 1300001726 JFT,
incoat per la infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

25/03/2014

2014 / 0166

Aprovació nòmina mes de març 2014

25/03/2014

2014 / 0167

Aprovació acumulació secretaria, Margarita
Sanz González, a l'Ajuntament del Pla del
Penedès

27/03/2014

2014 / 0168

Aprovació pagament seguretat social mes de
febrer 2014

28/03/2014

2014 / 0169

Aprovació conveni Mancomunitat Penedès
Garraf en matèria d'habitatge

28/03/2014

2014 / 0170

INCOAR expedient sancionador a la Sra. FS
(amb NIF núm. X3098103A) per la presumpta
comissió d’una falta administrativa lleu en
matèria de recollida d’escombreries

31/03/2014

Franscisca Carrasquilla (PSC-PM): fa petició d'informació expressa sobre els següents
decrets, així com la reclamació envers la documentació sol·licitada en l’anterior Sessió Plenària
i no proporcionada encara:
- decret 132/2014: sol·licita els informes tècnics corresponents.
- decret 142/2014: sol·licita els informes tècnics corresponents.
4. Aprovació comptes generals 2011/2012
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4.1. Aprovació comptes generals 2011
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Especial de Comptes, presenta al Ple de
la Corporació el següent:
DICTAMEN
En data 26 de febrer de 2014 es va reunir la Comissió Especial de Comptes als efectes de
que, prèvia a l’exposició pública, els seus membres poguessin estudiar i emetre informe, en
el seu cas, sobre el compte general de l’exercici 2011, de conformitat amb allò que preveu
l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 5 de març de 2014; es
va exposar al tauler municipal d’anuncis durant el període comprès entre el dia 27 de febrer
de 2014 fins el 01 d’abril de 2014, i transcorreguts els terminis corresponents no s’han
presentat al·legacions al respecte.
Celebrada la Comissió Especial de Comptes de data 08 d’abril de 2014.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2011
Segon.- Trametre la documentació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 04 d’abril de 2014
El president de la Comissió Especial de Comptes,
Francesc Pérez Tenes”
4.2. Aprovació comptes generals 2012
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Especial de Comptes, presenta al Ple de
la Corporació el següent:
DICTAMEN
En data 26 de febrer de 2014 es va reunir la Comissió Especial de Comptes als efectes de
que, prèvia a l’exposició pública, els seus membres poguessin estudiar i emetre informe, en
el seu cas, sobre el compte general de l’exercici 2012, de conformitat amb allò que preveu
l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 5 de març de 2014; es
va exposar al tauler municipal d’anuncis durant el període comprès entre el dia 27 de febrer
de 2014 fins el 01 d’abril de 2014, i transcorreguts els terminis corresponents no s’han
presentat al·legacions al respecte.
Celebrada la Comissió Especial de Comptes de data 08 d’abril de 2014.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa al Ple de la Corporació:
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2012
Segon.- Trametre la documentació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 04 d’abril de 2014
El president de la Comissió Especial de Comptes,
Francesc Pérez Tenes”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica el retard que hi hagut en l’aprovació d’aquests comptes arran de
la no aprovació dels comptes de Garraf Promocions Municipals (2011). Un cop s’ha desencallat
aquest tema, a partir de les actuacions realitzades per part del liquidador, per tal de fer una
imatge el més fidel possible de la situació actual de l’empresa municipal, ha estat possible
portar a aprovació els comptes consolidats generals de l’ajuntament, per tal de poder-los
remetre a la Sindicatura de Comptes.
Reconeix que hi hagut un esforç important per tal de complir el principi d’estabilitat
pressupostària, principalment amb la reducció del nivell d’endeutament, passant de 22 milions
(2011) a 14 milions i mig (2012), forçat per les diferents circumstàncies legals i de la situació
econòmica del país.
Destacar, doncs, l’amortització del deute i el nou finançament del CAP de Ribes, per la qual
cosa, en línies generals, l’estabilització a l’any 2012 compleix amb la normativa. En aquest
període, cal dir també, que s’han tingut romanents positius, la qual cosa ha portat gairebé a
cobrir les despeses ordinàries. També, cal comentar que això ha comportat una falta de
despesa en inversions (en manteniment i en noves edificacions).
Cal destacar que en aquests números ha hagut un fort impacte de Garraf Promocions
Municipals, que encara estem patint, restant pendents temes com les quotes urbanístiques, el
gestor d’expedient o la web municipal, que afecten l’economia municipal.
Per concloure comenta que les circumstàncies han forçat a aquest ajust en les finances de
l’ajuntament, sobretot, en quan a l’endeutament, la qual cosa ha forçat una reducció dràstica
d’inversions, tant d’obra com de manteniment i, probablement, en la reducció de la qualitat del
servei. Insisteix en la importància de l’impacte de Garraf Promocions Municipals. Torna a
destacar els temes pendents, amb una important afectació urbanística, com són les quotes
urbanístiques, en els quals es treballarà per tal que siguin temes que no es tornin més crònics
del que ja ho són, encara reconeixent que s’ha produït un ajust important de la situació
econòmica de l’ajuntament. L’aprovació d’aquests comptes suposarà posar-nos al dia en la
presentació davant de la Sindicatura de Comptes i, posteriorment, seguiran treballant en la
liquidació de l’any 2013, per tal de poder-los presentar, igualment, als òrgans superiors
corresponents.
José Asín (PPC): confirma que votaran en contra en consonància amb el seu posicionament
respecte als pressupostos.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, destaca positivament les paraules del regidor
d’Hisenda, envers els comentaris sobre l’esforç per tal de reduir l’endeutament, els romanents
positius que s’han produït en aquests darrers anys o el procediment de les quotes
urbanístiques, ja iniciat per part de l’anterior equip de govern. En canvi, afirma que no donaran
el seu suport a l’aprovació d’aquests comptes, bàsicament, perquè no comparteixen aquella
frase que diuen “els comptes són la imatge fidel de l’empresa municipal”.
Destaca que, ja en el seu moment, en el sí de l’assemblea general de Garraf Promocions van
expressar que no estaven d’acord amb la taxació realitzada ni amb el fet d’haver refet aquests
comptes, sense que ningú es fes càrrec, amb responsabilitat directa. Considera que aquests
comptes haurien de contemplar quedar-nos amb les vivendes de protecció oficial per tal de fer
lloguer social. Aquests comptes no representen les polítiques que creuen que s’haurien
d’aplicar en aquests moments, encara que reconeix que la posició és legítima.
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Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): comparteix la voluntat del govern de tirar endavant i, per tant,
comparteix la feina feta. Aprovar aquestes liquidacions suposa poder tirar endavant el
pressupost 2014, també, per tal de recuperar l’actualització, l’estabilitat i la consolidació dels
comptes municipals.
Ens agradaria, de totes maneres, que les coses fossin diferents, que les lleis fossin diferents,
per tal de poder-nos adaptar més a les necessitats de la gent, i no a les normatives, encara que
entenen que és un esglaó que cal superar, per tal de fer efectiu tot allò que ha de venir.
Demana i exigeix que tot allò que fa possible aquests processos es vegi reflectit en les accions
i els programes que s’han de portar a terme. Confirma, per tant, que donaran suport a
l’aprovació d’aquestes liquidacions.
Lluís Giralt (CiU-ViA): aclareix que ha hagut una exigència normativa que ha comportat
aquesta reducció de l’endeutament (no deixa de ser un fet objectiu), amb la qual ja estaven
d’acord quan es trobaven a l’oposició. En canvi, no estan d’acord amb el tema relatiu a les
quotes urbanístiques, on la regidora Abigail Garrido afirma que aquest procés el van iniciar ells.
Destaca que resten pendents de gestionar, a banda, del temps que fa que estan aturades.
Respecte al tema de la frase “la imatge fidel de l’empresa municipal”, està molt relacionat,
sobretot, amb la taxació dels béns, respecte a la qual, comenta que hi hagut un acord tècnic
per la valoració dels béns, gràcies al qual consideren que era molt interessant que sorgís
aquesta imatge fidel, per tal de posar de manifest, també, possibles riscos futurs per l’evolució
econòmica d’aquesta empresa.
En quan a la responsabilitat en la revisió dels comptes, quan un tècnic, economista, signa un
document passa a tenir absolutament tota la responsabilitat, la qual passa a ser ferma, és de
qui és i no és transferible.
Respecte al tema de quedar-se el patrimoni de Garraf Promocions Municipals per tal de fer
lloguer social que tan reclama el Partit dels Socialistes de Catalunya, assegura que tant de bo
ho poguessin fer al màxim, encara que hi ha un tema econòmic que els limita, com és
l’endeutament que va lligat actualment amb aquest patrimoni. Es tracta, doncs, d’una situació
que volen reduir per tal que la càrrega econòmica de l’ajuntament sigui la menor possible.
Comenta que, al cap i a la fi, s’estan discutint els comptes de l’any 2011, moment en què
l’anterior equip de govern, ja va aprovar i promoure la liquidació de l’empresa municipal Garraf
Promocions Municipals i, per tant, podien haver-se quedat amb aquest patrimoni sense passar
per la liquidació, degut al fet que la situació era molt similar a l’actual (amb romanents positius,
per exemple).
Destaca que, finalment, aquests comptes tenen una valoració positiva per part dels tècnics i,
així mateix, per part dels membres del govern, per la qual cosa, tot plegat, fa que els portin a
Ple per la seva aprovació.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que quan es parla de l’endeutament, es faci amb xifres, per
tal de ser objectius absolutament. L’endeutament que marca l’Estat és el 75% (és el sostre
màxim). L’ajuntament està al 37%, segons el darrer informe d’Intervenció, per la qual cosa,
encara hi ha un gran recorregut i és, per això, que considera que el nostre ajuntament, en
aquest marc, es podria quedar aquestes vivendes i dedicar-les a lloguer social. Destaca,
finalment, doncs, que el posicionament del seu grup, objectivament, és aquest.
Joan Garriga (UM9-PA): comenta que amb l’aprovació dels comptes generals i amb el tema
de l’endeutament, de la diferència entre la capacitat d’endeutament i el produït realment,
demostra, tot just, la manca de capacitat de governalitat de l’anterior govern i del bloqueig
polític existent. I, efectivament, reconeix que hi havia uns posicionaments polítics diferents
respecte a aquesta situació. Així mateix, reconeix que no tenien confiança en la governabilitat
de l’anterior equip de govern. L’aprovació d’aquests comptes és un acte de responsabilitat
política. Han hagut dos anys d’impossibilitat de fer política, amb uns pressupostos prorrogats,
on existien dues posicions: la de mantenir-se fins les properes eleccions (posició de l’anterior
equip de govern); i la posició d’intentar desbloquejar tota aquesta situació (posició de l’actual
equip de govern). Llavors, arran d’una acció de l’anterior equip de govern, que va ser que es va
precipitar el canvi de govern, la qual cosa farà que sigui possible la governabilitat del nostre
municipi i permetrà tirar endavant les polítiques corresponents. Destaca que, políticament,
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l’aprovació dels comptes i dels pressupostos es una gran notícia, encara el marc normatiu
existent.
Per una altra banda, li dol la separació, en l’aprovació d’aquests comptes, per part dels partits
que sempre fan “cants” a la governabilitat. Aquest desbloqueig permet aprovar comptes,
aprovar pressupostos o fer polítiques concretes.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que no és de rebut el sacrifici que pot fer un
municipi en pro de l’estabilitat o de l’execució dels seus projectes i haver de tornar a parlar de
pisos de protecció oficial, que en el seu dia van ser hipotecats fins i tot per 6 milions. La política
d’habitatge té un camí, tal i com entén el seu grup, així com el govern. Reitera que no s’està
parlant de pressupostos sinó de liquidacions. Són coses diferents. Clama perquè es parli del
que toca i que no es jugui amb les perspectives de la gent. Considera que el Ple no és l’espai
on la gent es pensi si l’ajuntament fa o no fa, perquè s’està parlant d’un sostre.
Al cap i a la fi, s’està parlant del tancament d’unes liquidacions, el qual hagués estat possible
en el seu moment, si no haguessin hagut obstacles, i amb una normativa més favorable. Però
ara s’ha pogut tancar per la voluntat de tirar endavant aquests comptes, gràcies a la feina feta,
encara que tothom voldria que els números expressessin els desitjos de cadascú, aquests
acaben expressant realitats. La realitat és la que es plasma en una liquidació. Demana que no
s’enganyi a ningú.
Afirma que no sap qui posa pals o qui té rodes, però sí que sap qui ha de tirar del carro i,
també, entén que ha d’haver aquest compromís d’aprovar les liquidacions per tal de
desencallar projectes. Demana, doncs, que qui ha de tirar del carro, ho faci. Confirma que
tindrà el seu suport i farà tot el possible per facilita’ls-hi la tasca.
José Asín (PPC): comenta que la seva voluntat no és entrar en aquest debat, perquè
considera que el posicionament del seu grup està molt clar, perquè consideren que no s’han fet
les coses tal i com s’havien de fer (ara sí, ara no).
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que el Ple sí que és el lloc per dir les coses i per
debatre, tal i com demanaven els altres grups polítics en temps pretèrits. També, és el lloc on
els grups polítics han de fer saber les seves posicions i a on els ciutadans coneguin els seus
compromisos. Els compromisos del seu grup tenen a veure amb dades objectives. Aquest
endeutament del qual es parla no és incapacitat, tal i com volen fer creure els membres del
govern. El seu grup, també, té la seva explicació. Afirma que els ciutadans no són “tontos”, i
saben prou bé d’allò del que es parla als Plens. Reivindica que són el grup majoritari d’aquest
ajuntament i explica que al llarg de dos anys, els grups polítics que ara estan al govern, van
estar posant pals a les rodes i, ara, ho justifiquen dient que es necessitava un canvi (li recorda
a la regidora senyora Bàrbara Scuderi que ella, també, estava al govern i patia aquest
bloqueig). Reclama, per tant, la percepció del seu grup envers les persones que ocupen ara el
govern, que és la de que van posar pals a les rodes amb l’objectiu claríssim perquè els
socialistes no continuessin governant el nostre municipi. S’estimaven més aconseguir la cadira,
sense ajudar perquè aquest municipi fos governable. Aquesta, diu, que és la versió del seu
grup, tant vàlida com qualsevol altre. Finalment, considera que seran els ciutadans i les
ciutadanes qui jutjaran. Torna a reclamar que aquest és el lloc on s’ha de fer política i a on
s’han de fer saber els posicionaments de cada grup. Els seus estan molt clars, també, amb
dades objectives sobre el que representa el pressupost... i no fan demagògia.
Per una altra banda, confirma que sí estan preocupats pel sostre de la gent. I tenen propostes
concretes. De fet, els pisos que estan de lloguer va ser perquè l’anterior equip de govern ho va
promoure per lloguer social. I, ara, només demanen que no es venguin. Es pot estar d’acord o
no, però és clar i entenedor, el seu posicionament. Demana, doncs, que les dades objectives
no les facin servir per argumentar tot el contrari (les dades són les que són), perquè, reitera,
que aquestes dades mostren que l’endeutament és del 37% quan el sostre és del 75% i, per
tant, hi ha força marge.
Anna Gabaldà (alcaldessa): vol deixar constància que hi haurà partits polítics que prioritzaran
tenir un endeutament baix i d’altres que prioritzaran tenir serveis de qualitat que a dia d’avui no
es tenen. Aquestes són les diferències polítiques.
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Lluís Giralt (CiU-ViA): reflexiona que és el moment del polític, del gestor, de l’administrador...
el moment de buscar l’equilibri entre la capacitat d’endeutament, l’endeutament i la qualitat dels
serveis i dels edificis. El ciutadà acabarà jutjant anant pel carrer: veien en quin estat estan els
edificis municipals; en quin estat estan els carrers... Considera que ara els toca a ells treballar
per tal de millorar els serveis, fer les inversions correctes per la millora d’aquesta estructura
municipal per part que les persones puguin gaudir, dinamitzar, créixer individual i
col·lectivament. Aquesta és la feina de l’actual govern. Que troben una situació econòmica
favorable, encara que diu que és discutible, en quan a la situació en la que es troben les
infrastructures municipals i els serveis corresponents. Afirma que s’està, igualment, en una
situació delicada, amb uns índexs econòmics bons, però no per tirar coets.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): s’alegra que el PSC ara opti per ser transparent estan a
l’oposició i abans, quan era al govern, no. Sobre els posicionaments dels pisos de lloguer i
sobre els posicionaments respecte a l’endeutament, hagués celebrat que els haguessin tingut
quan formaven part, conjuntament, del govern. Només els hi queda felicitar-los i encoratjar-los
perquè continuïn en aquesta línia quan tornin a governar, per posar en pràctica aquest nou
programa del qual ara fan bandera.
Sobre els pisos de protecció social, abans no van voler fer res. Ja està bé d’enganyar a la gent.
Cada vegada que es parla de diners, surten els pisos de protecció oficial. Fa referència a
reunions poc transparents en el sí de l’anterior equip de govern, on es va dir sistemàticament
que no a les propostes del seu grup en aquest àmbit.
Encallen qualsevol tema, a raó d’aquesta història. El que necessitem és execució dels
pressupostos, dels programes i donar resposta a través de les inversions o dels programes
ordinaris, i poder tirar endavant, sense posar pals a les rodes. L’oposició també té aquesta
responsabilitat, encara que sigui el govern qui hagi de tirar del carro.
No es pot continuar amb el mateix argumentari per 5 cèntims que per 1 milió i mig.
Cal parlar, si convé, de com era de complicat per gestionar amb Càritas o qualsevol altre entitat
3 pisos (continua afirmant que té proves en forma de correus electrònics). I es va dir no. Afirma
que no pensa tornar a dir el mateix, si cada vegada que es porta a Ple una modificació, una
liquidació o qualsevol tema econòmic, s’acaba parlant dels mateixos arguments. No és de
justícia ni de rebut per la nostra societat i pel nostre municipi anar sempre amb el mateix
argument. Ni es sosté, ni és legítim i, per tant, no serveix per res, només com a excusa.
Demana que amb el present i el futur de les persones no es jugui.
Es tracta de temes que no tenen relació i, per tant, seria convenient que quedés clar
públicament. S’està parlant d’uns comptes i d’unes liquidacions. Es tracta, al cap i a la fi, d’un
tema normatiu. No parlem d’uns pressupostos (on anem), sinó de liquidacions (d’on venim). No
vol que es torni a repetir el que està passant en aquest Ple.
Finalment, demana, si convé, fer un monogràfic i així poder ensenyar tota la informació que
guarda en relació amb la possible adjudicació de tres pisos en temps de l’anterior equip de
govern.
Abigail Garrido (PSC-PM): diu que parlaran d’aquest tema tantes vegades com considerin
oportú. Ningú els hi dirà “de que”, “com” i “quan” poden parlar d’aquest tema. Encara menys
que es parli de coherència, de coses que sostenen o no, o de legitimitat dels temes a parlar.
Aquest grup està convençut que aquests pisos han de ser, en aquests moments, per lloguer
social. Aquests pisos van ser de lloguer social (es va aprovar amb l’anterior equip de govern).
Aquesta bel·ligerància respecte a la defensa del govern actual, per part de la regidora senyora
Bàrbara Scuderi, és la seva opció i aquest grup no té res a dir. A més a més, recorda que tenen
majoria. Diuen el que creuen i el que estan convençuts que és millor per la gent, tant de Ribes
com de Les Roquetes. Encara que es tracti d’un sòl habitatge, una família pot tenir la seva
situació solucionada. Reafirma que ho defensaran cada vegada com sigui necessari.
Davant la interrupció de la regidora senyora Bàrbara Scuderi, li demana que l’escolti i la
respecti, tal i com ha fet ella amb la seva intervenció. A més a més, li demana que no es rigui
del que diu, perquè ella coneix, també, els números i els pressupostos. Afirma que quan
defensa els seus arguments no són “un brindis al sol”, ni és demagògia, senzillament, és el que
pensa. I, reitera, que no està d’acord amb la decisió pressa respecte al tema dels habitatges. I
sí considera que aquestes explicacions venen a col·lació d’aquest punt, perquè aquests
comptes són part d’una estratègia que passa per l’opció de vendre aquests pisos i, segons el
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seu grup, aquests comptes no estan reflectint la imatge fidel de l’empresa. Si l’opció de
liquidació ha de ser la que es planteja, el seu grup no està d’acord. Ells proposen que aquests
pisos se’ls quedi l’ajuntament i un cop els tingui com a patrimoni propi, no com a endeutament,
pugui posar-los en lloguer social.
Finalment, reafirma que està parlant de fets. Aquests pisos ja estan ara llogats en lloguer
social. I el que demanen és que els que estan buits es posin en lloguer social. Avança que
tenen una altra proposta, la qual ja va ser comentada en el Ple de pressupostos, que posaran
al damunt de la taula en un altre punt que vindrà, així mateix, a colació.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i
Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i vuit vots en contra del
Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Partit Popular de Catalunya.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Adhesió programa municipi cooperatiu
“Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i Govern,
presenta davant el Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat d’incorporar el Cooperativisme com a línia de
treball en el marc d’accions que es porten a terme des de Promoció Econòmica, amb l’objectiu
de donar a conèixer i sensibilitzar a la població sobre el cooperativisme com una alternativa per
la creació d’empreses, una oportunitat per crear ocupació i una eina de finançament.
La declaració de l’Any Internacional de les Cooperatives promoguda per l’ONU el 2012 ha
contribuït a elevar el perfil del cooperativisme més enllà del propi sector i ha posat de manifest
la resiliència de les empreses cooperatives en l’actual context.
A Catalunya, l’últim any s’ha registrat un augment de l’interès per la creació de cooperatives,
empreses basades en principis que promouen la participació de les persones, fomenten
l’ocupació estable i l’arrelament al territori. Específicament el Pacte de Govern reconeix que la
creació de cooperatives de treball és una de les mesures per promoure la reactivació
econòmica al nostre país.
Conscients que vivim un moment extraordinari favorable a les cooperatives, l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes manifesta la seva adhesió al programa Municipi Cooperatiu impulsat per la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’organització empresarial que agrupa,
representa i lidera les empreses cooperatives de treball al nostre país.
Municipi Cooperatiu és un programa de difusió i sensibilització sobre el cooperativisme de
treball a partir d’accions concretes de formació i orientació que promou la implicació de les
administracions locals, entitats i agents econòmics i socials en la sensibilització de l’economia
cooperativa al territori.
S’adjunta el Programa Municipi Cooperatiu, on es descriuen els objectius, a qui s’adreça, què
ofereix el Programa i què implica l’adhesió al Programa.
Vist l’informe tècnic,
Vist l’informe de Secretaria núm. 092/2014
Vist l’informe de la >Intervenció núm. 2014/287
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Es proposa al Ple de la Corporació que acordi:
1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Programa Municipi Cooperatiu que
impulsa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb l’objectiu de:
Fomentar el cooperativisme i el model d’empresa cooperativa.
Contribuir al creixement i consolidació de les cooperatives de treball del municipi.
Sensibilitzar en cooperativisme a persones emprenedores amb una idea de negoci.
Orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball.
Generar oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre els participants al
programa.
Contribuir a la divulgació de les activitats i els objectius del programa Municipi
Cooperatiu.
2.- Notificar l’acord a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 5 de març de 2014
El President.”
Entra en la Sala de Plens (19,55 hores), la regidora senyora Maria Isabel Lucas i Moreno de
Convergència i Unió-Veu i Acció (CiU-ViA).
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica la voluntat d’adhesió a aquest programa, el qual té com objectiu
global donar a conèixer i promoure el cooperativisme com a forma viable de col·laboració entre
persones en el món del treball i l’empresa. En quan als objectius parcials, aquests ja han estat
exposats per part de la Secretària. Així mateix, ja s’han facilitat les informacions corresponents
a les Comissions Informatives, sobre qui proposa aquest programa i quines són les condicions.
Destaca que des de Promoció Econòmica s’ha valorat molt positivament aquesta adhesió,
perquè coincideixen els objectius amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Relata que ja s’han portat a terme diferents accions i, que el proper 12 de juny, es celebrarà
una activitat, en col·laboració amb la Generalitat i amb empreses locals de les quals la seva
estructura és una cooperativa. Considera que en la situació actual, qualsevol forma de
col·laboració per impulsar una activitat econòmica és bona i li donaran suport. Entén que el
cooperativisme és una forma viable en tots tipus d’activitats, sigui en empreses tant amb un alt
moviment econòmic com baix. Recorda que a Sant Pere de Ribes, hi ha diverses cooperatives,
que mostren aquesta viabilitat. I a partir d’aquest conveni, se’ls hi podrà facilitar
assessorament, formació i intercooperació entre elles, les del mateix municipi, i les dels altres
punts de Catalunya.
Per tot plegat, veiem positiu col·laborar amb la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, per facilitar l’intercanvi d’informació amb l’ajuntament i entre les mateixes
cooperatives o emprenedors. Per una altra banda, continuaran treballant valorant altres opcions
en aquest sentit. Demanen el suport de la resta de grups per aquesta proposta.
Abigail Garrido (PSC-PM): estan d’acord amb la proposta i amb tota la línia de treball
cooperativista. Es tracta d’una de les fórmules a aprofitar profundament en aquests moments
de crisi econòmica. Així com, la manera d’implementar l’activitat econòmica a través d’una
cooperativa és una forma més social i equilibrada que d’altres. Recorda que ja van presentar
en el seu moment una moció a favor del cooperativisme que va ser votada a favor per tothom.
Així mateix, recorda una altra proposta que ja van fer en el sí del pressupost municipal, que
tractaria de crear una cooperativa social per acabar l’escala de pisos que no està acabada que
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ara es vol liquidar i fer la venda a un preu que entenen que és malvendre aquest patrimoni i a
través d’una fórmula d’una cooperativa social es podria obtenir rendiment en habitatges socials.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): vol deixar constància que malgrat haver votat a favor, no ha
intervingut anteriorment perquè no volia tornar a parlar de pisos.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció, Partit
dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra
Unida i Alternativa–Entesa i dos vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya.
6. Decàleg de bones pràctiques
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territòri, Finances i
Governació, a proposta d’aquesta alcaldia presenta el següent DICTAMEN per a la seva
aprovació en el Ple de la Corporació
ADHESIÓ AL DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL
PÚBLICA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que
les Corporacions Locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitats i la
participació de tots els ciutadans en la vida local.
En el mateix sentit, l’article 154 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, estableix que les Corporacions
Locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els
ciutadans en la vida local.
L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i
gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’UAB i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van elaborar el Decàleg de Bones
Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis bàsics amb la recomanació que
siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública, i que són els que s’esmenten
a continuació:
1. HAN D’ACTUAR COM A ELEMENTS COHESIONADORS DEL MUNICIPI.
Han de fer “poble” o “ciutat” fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les
mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i
relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes:
econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur.
2. HAN D’INFORMAR D’UNA MANERA VERAÇ, PLURAL I TRANSPARENT.
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats
polítiques han s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal,
han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups
polítics representats i les votacions emeses.
3. HAN DE SER UN REFERENT INFORMATIU PER A LA CIUTADANIA.
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de
poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat
regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals
davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis
que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes
electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
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4. HAN DE FOMENTAR EL DEBAT PÚBLIC PER A LA PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA.
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les
informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics
especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que
hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per
l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de
debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més
d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.
5. HAN DE PROMOURE LES ACTIVITATS DE LA SOCIETAT CIVIL I L’ASSOCIACIONISME.
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres
formats informatius.
6. HAN D’EVITAR EL PARTIDESME I LA MANCA DE PROFESSIONALITAT.
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions,
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del
partit o la coalició que deté el poder.
7. HAN DE DESPERTAR L’INTERÈS DE LA CIUTADANIA.
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i
dones de les diverses procedències i condicionals socials que donen vida al municipi, a l’abast
del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que
afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació
democràtica.
8. HAN D’ESTAR DOTATS DEL RECURSOS HUMANS I TÈCNICS NECESSARIS.
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que
disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la
professió periodística.
9. HAN DE FUNCIONAR A TRAVÉS D’ÒRGANS DE GESTIÓ PARTICIPATIUS.
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures
organitzatives -consells editorials o consells d’administració- que garanteixin la professionalitat
de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions
de la societat civil i de la ciutadania local.
10. S’HAN DE GESTIONAR AJUSTANT-SE A LES POSSIBILITATS ECONÒMIQUES DE
CADA MUNICIPI.
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una
anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir
establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord
amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de facilitar la més àmplia informació
sobre la seva activitat a favor d’una gestió més transparent i democràtica per al conjunt de la
ciutadania; seguir treballant per la modernització de l’Administració i la proximitat amb la
població; i concep els mitjans de comunicació de titularitat municipal com a instruments
cohesionadors.
Atès que es considera convenient aprovar l’adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública com a principis que regeixin l’actuació dels mitjans de comunicació
de titularitat pública i el reconeixement al dret d’informació i participació dels ciutadans en la
vida local.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes als principis del Decàleg
de bones pràctiques de la comunicació local pública, per tal que els mitjans de comunicació
local de titularitat pública respectin aquests principis.
SEGON.- PUBLICAR l’adhesió als principis del Decàleg a la pàgina web municipal.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Col·legi de Periodistas de Catalunya, a
l’Associació de Periodistes del Garraf i al Consorci per la gestió de la televisió digital local
pública del Garraf (Consorci Teledigital Garraf).
Francesc Pérez Tenes
President de la CI Territori, Finances i Governació
Sant Pere de Ribes, 26 de març de 2014”
Anna Gabaldà (alcaldessa): explica que és la voluntat d’aquest govern acollir-se a aquest
decàleg de bones praxis elaborat per part de la Universitat Autònoma de Catalunya i el Col·legi
de periodistes de Catalunya, per tal de facilitar la màxima informació sobre l’activitat del
municipi, a favor d’una gestió més transparent i més democràtica pel conjunt de la ciutadania.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana que sigui una bona pràctica compartida per part de
tots els membres del Consorci, per la qual cosa sol·licita que es vetlli per incorporar-ho a la
propera Assemblea. Aprofita l’avinentesa, per tal de saber com està la situació sobre que
encara restin pendents de ser convocats per part del Consorci (des de setembre de 2013,
entrada del nou govern, no ha rebut cap convocatòria).
Anna Gabaldà (alcaldessa): li respon que ja han traslladat al Consorci aquestes inquietuds.
Abigail Garrido (PSC-PM): comenta que hagués estat positiu que, el govern, aquest decàleg
ja l’hagués posat en pràctica amb el manteniment de les actas i la web municipal, per tal que la
ciutadania tingui aquesta informació i transparència. Considera que no calia esperar a tenir un
decàleg per fer aquesta feina que pensen que durant 7 mesos no s’ha fet correctament. I, per
tant, demanen que es posin mans a l’obra, hagués estat interessant i convenient com a prova
per presentar aquest decàleg.
Per una altra banda, el seu grup considera que el govern està omplint-se d’arguments per tal
de tirar endavant un butlletí informatiu de l’ajuntament, per la qual cosa el decàleg ajuda a crear
aquests arguments, i així la ciutadania pugui tenir coneixement de les accions que desenvolupa
el govern.
Comenta que en l’etapa de l’anterior govern, els grups membres de l’actual equip de govern, es
va dedicar a criticar abastament, i bloquejar, el full informatiu existent, el qual estava dedicat a
informar a la ciutadania, fins el punt de provocar les modificacions pressupostàries pertinents
per dedicar aquests fons per qüestions més prioritàries, com els serveis socials. Aquesta
coherència, ara no la tenen, els ha durat un telediari (“donde dije digo, digo Diego”). Incideix
que ja es va veure en el pressupost, amb partides determinades, que volien dedicar diners a
comunicar allò que fan. Bàsicament, lamenten les formes. Tant de bo, que aquest decàleg
serveixi per guanyar en transparència i en un acostament a la ciutadania. Reitera que les actas
de les Sessions Plenàries, allà on apareixen els diferents posicionaments de tots els grups
polítics, no estan actualitzades ni penjades a la pàgina web, i això no és la millor pràctica de
transparència.
Considera que aquest decàleg és una cortina de fum, al cap i a la fi, per tal d’anunciar d’aquí a
poc la creació d’un butlletí municipal. Amb aquest posicionament no es mereixen la seva
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confiança. Una cosa és definir un decàleg i una altra cosa és posar-lo a la pràctica, actualment,
amb els instruments que ara tenen a l’abast. No confien en que facin un bon ús, per la qual
cosa, s’abstindran.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li recrimina a la regidora senyora Abigail Garrido, que si és
coneixedora que aquest govern posarà en marxa un butlletí municipal és perquè ho van
comentar en la passada Junta de Portaveus. La voluntat d’aquest govern es recuperar tots
aquells mitjans, que en el seu moment, el govern anterior va deixar perdre i va cremar. Li
demana que no “al·lucini” fent aquests comentaris, perquè la informació l’ha donada aquest
equip de govern, amb la voluntat de crear un Consell Municipal de Comunicació, per tal de
poder parlar de tots aquests temes. És evident que no s’han penjat dues actas per un problema
d’una treballadora, que intentaran resoldre. Aquest decàleg s’ha treballat, bàsicament, a nivell
de la web, perquè a nivell de transparència estan actualment en un 38%. No ens poden omplir
la boca de transparència amb aquests nivells. L’aprovació d’aquest decàleg ens portarà a un
90%. Comenta que no permetran que perquè l’antic equip de govern no hagi confiat en els
mitjans (ràdio, butlletins, televisió...), no deixin fer-ho a l’actual equip. Afirma que, efectivament,
ells no estaven a favor del butlletí anterior perquè, únicament, es basava en la propaganda del
seu partit polític, la qual cosa, ells no faran. Li demana a la regidora, doncs, que participi en la
Comissió de Mitjans i veurà, sempre que hi hagi voluntats, com es fan les coses de forma
diferent.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que el seu grup sempre ha participat en el Consell de
mitjans de comunicació. L’aprovació d’aquest decàleg no els hi permetrà ser més transparents,
únicament, serà que l’acció dels compromisos que tenen la facin realitat. Des de l’octubre han
passat 6 mesos, en els quals no s’han penjat les actas a la web municipal. Una cosa són
voluntats i l’altra són fets. El que estan fent, es posar una cortina de fum, perquè a partir
d’aquest decàleg volen fer un butlletí. Reitera que l’anterior butlletí no el van deixar perdre,
senzillament l’oposició el va bloquejar. Afirma que a ella li sembla fantàstic que el vulguin
recuperar, perquè cal una eina de comunicació per la ciutadania. Diu que, únicament, aquest
fet demostrarà, principalment, la seva incoherència, dient una cosa quan estaven a l’oposició i
ara una altra diferent que estan al govern. Això és el que vol posar de manifest.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que el govern no és planteja aquest decàleg per anar contra
algú, encara que la regidora senyora Abigail Garrido parli de cortines de fums o de teories
conspiratives. Senzillament, s’obliguen a un decàleg de bones pràctiques per tal que pugui
quedar reflectit el grau de transparència. Li recorda a la regidora senyora Abigail Garrido que si
ella compta en mesos, hi ha persones que poden comptar en anys i dècades. Afirma que en el
moment que tirin endavant una revista municipal o publicació ho faran molt contents, sense
haver d’amagar res. Ho faran amb les condicions adequades per fer les coses amb
transparència, honestedat i participació que creuen que són les òptimes. A part són mesures
que venen homologades, sobre un estudi fet per part de la Universitat Autònoma de Barcelona,
ja realitzat en diferents municipis, sobre uns paràmetres que permeten conèixer aquest grau de
transparència i d’efectivitat.
Afirma, finalment, que el butlletí anterior va morir de pes, de la quantitat de fotos que posaven
de l’alcalde (fins i tot van arribar a comptar 12 en un mateix butlletí). Era evident que no podien
estar d’acord amb aquesta pràctica. Això no formava part de cap decàleg i sí d’una campanya
de propaganda del govern que esperen no repetir-ho, malgrat que entendran les crítiques si ho
acaben fent.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): es ratifica en les seves paraules anteriors. Demana que hagi
un compromís per tal de recuperar o reactivar alguns mitjans. Aquests mitjans com a elements
de cohesió i de socialització que són molt importants, sobretot, en clau local en una societat
tant globalitzada, a nivell informatiu, també. Demana que es continuï treballant en el marc del
Consell de Mitjans de Comunicació.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de tretze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció,
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Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i Partit Popular de
Catalunya i sis vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal.
7. Pròrroga conveni DB Parc del Garraf
“Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i Govern,
presenta davant el Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN:
El Ple de la Corporació, en sessió de 22 de setembre de 2009, va aprovar el conveni de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
el qual fou prorrogat per un any més per la mateixa Corporació en ple en sessió de data 15 de
juny de 2010.
En aquesta darrera sessió plenària també es va acordar delegar en la Junta de Govern Local
l’aprovació de les successives pròrrogues del conveni. En data 26 d’abril del 2011 la Junta de
Govern Local va prorrogar el conveni de col·laboració per a l’any 2011 i el 23 de febrer de 2012
en tornava a aprovar la pròrroga. El 2013 el Ple de data 21 de maig va aprovar la modificació
del conveni, clàusula desena, i va delegar en la Junta de Govern Local les futures pròrrogues.
Al mes d’octubre de 2013 hi ha canvi de govern, pel que s’entén anul·lada qualsevol delegació
de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
La Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2013 amb número de registre
10887/13, va dictar un decret en el que prorrogava el conveni subscrit amb l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes relatiu a la realització de serveis d’informació al Parc del Garraf per l’any
2014, ja que el pacte desè de l’esmentat conveni preveu la pròrroga d’aquest, de forma
expressa, si cap de les parts el denuncia.
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continuen estant interessats en
regular el servei d’informació que es desenvolupa al municipi de Sant Pere de Ribes al Parc del
Garraf.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per la realització de serveis d’informació al Parc del
Garraf, amb efectes de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014.
2. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import total de 3.214,59
€ per l’any 2014.
3. Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les successives pròrrogues del conveni
esmentat.
4. Notificar aquests acords als interessats
Sant Pere de Ribes, 10 de març de 2014
EL PRESIDENT”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que en aquest punt es demana la pròrroga del conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal de regular, principalment, el servei
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d’informació turística de l’Espai Natural del Garraf. L’equip de govern valora molt positivament
la promoció turística del Parc com a foment de l’activitat econòmica, com a aprofitament de
l’espai en l’activitat lúdico-familiar, sempre des del respecte als valors naturals i
medioambientals del Parc. La Diputació de Barcelona ha confirmat ja la voluntat de mantenir
aquesta col·laboració, amb una aportació de 3.200.- euros anyalment, mantenint els objectius
del conveni. Així mateix, avança que la Diputació farà col·laboracions puntuals i globals, entre
les quals destaca que el Parc natural estarà present a l’Agromercat d’enguany amb aportacions
d’activitats pròpies, que es poden fer. Demanen, per tant, la pròrroga del conveni, degut al fet
que consideren bona la col·laboració amb la Diputació en aquest àmbit.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que el seu grup donarà suport i desitja que, tant de
bo, ben aviat pugui ser reconegut com a parc natural (de moment, fins ara es tracta d’un “espai
natural”), quan la Diputació es prengui més seriosament el paper de Sant Pere de Ribes envers
el Parc Natural del Garraf.
Abigail Garrido (PSC-PM): destaca que aquest conveni es va aconseguir fa anys i confirma
que donaran suport perquè consideren que sumar esforços amb la Diputació, amb informació i
posar de relleu els actius del municipi és important. Per una altra banda, demana al govern que
negociï amb la Diputació per tal de recuperar l’actualització de l’IPC que l’any passat es va
restar per part d’aquesta, de forma unilateral.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió Plenària.
8. Segregació finca CAP Ribes
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les l’Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del president de l’Àrea de Territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent,
DICTAMEN
En data 21 de juliol de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment la cesio
gratuïta del domini de 5.072,74 m² a la Generalitat de Catalunya, per destinar-ho a Centre
d’Atenció Primària, restant elevat a definitiu, al no haver-se presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període d’informació pública, en virtut de l’apartat 3 de l’esmentat acord.
En data 22 de desembre de 2009 es va acordar la modificació de l’acord del Ple de la
Corporació de data 21 de juliol de 2009 en el sentit de concretar la cessió a favor del Servei
Català de la Salut, per destinar-ho a Centre d’Atenció Primària, amb les mateixes condicions.
El 19 de juny de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el projecte del Centre
d’Atenció Primària Nucli de Ribes.
Per altra banda, el 23 de juliol de 2013, a sol·licitud de la companyia Endesa Distribución
Elèctrica SLU, la Junta de Govern Local va atorgar llicència d’obres per a executar el projecte
aprovat en data 6 de març de 2013 per la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya qui va aprovar definitivament el Pla Especial
Urbanístic de la instal·lació de tres línies subterrànies 25 kV. VERTIX, SITGES-1 i SITGES-2 de
Sant Pere de Ribes, i variant de línies subterrànies 25 kV. CAN COLL, RENFE-1 i RENFE-2 de
Sant Pere de Ribes i Sitges.
La parcel·la destinada a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària per part del CatSalut en
el Passeig de Circumval·lació de Ribes està afectada pel projecte d’instal·lació de les 3 noves
línies subterrànies d’energia elèctrica, que travessaran el nucli de Ribes per la seva banda
oriental, la construcció de les quals s’acompanyarà de la realització d’un carril bici sobre una
part del traçat al Passeig de Circumval·lació, tal com es va preveure al projecte del Centre
d’Atenció Primària aprovat.
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El Servei Català de la Salut considera necessari segregar la franja de terreny afectada, de 1,80
metres d’amplada per uns 78 metres de llargada, situada en el seu límit amb el Passeig de
Circumval·lació per tal que CatSalut pugui acceptar el solar cedit en el seu moment lliure de
càrregues i servituds.
De conformitat amb l’informe emès per la Secretaria General en data 30 de març de 2014 i
número 090/2014 i, amb l’art. 49 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals en relació amb la
cessió de bens patrimonials a favor d’altres administracions o entitats públiques, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del present acord:
1. APROVAR el projecte de “SEGREGACIÓ D’UNA PORCIÓ DE TERRENY AFECTADA PER
TRES LINIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES DE LA FINCA DEL PASSEIG DE
CIRCUMVAL·LACIÓ DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA AL NUCLI DE RIBES” redactat pels serveis tècnics de l’Àrea de territori en el mes
de febrer de 2014 que queda incorporat al present expedient.
2. MODIFICAR l’Acord de Ple de 21 de juliol de 2009 en els termes indicats pel servei Català
de la salut en data 4 de desembre de 2013 en el sentit de concretar la cessió efectuada
exclusivament en els terrenys qualificats com a sistema d’equipament sanitari-assistencial i
reserva d’equipament (clau D2/D0) lliures de la franja de 144,76 m² afectada per les la
instal·lació de tres línies subterrànies 25 kV. VERTIX, SITGES-1 i SITGES-2 de Sant Pere de
Ribes, i variant de línies subterrànies 25 kV. CAN COLL, RENFE-1 i RENFE-2 de Sant Pere de
Ribes i Sitges que en aquest acte es segrega que com a resultat de la segregació queden
descrits de la següent manera:
Terreny qualificat com a sistema d’equipament sanitari-assistencial i reserva d’equipament (clau
D.2/D.0), amb una superfície de 4.927,98 m². Limita: al nord, nordest amb franja de terreny que
es segrega; al sud, sud-oest amb sòl qualificat de Sistema d’espais lliures - Vall de riera (clau
A3); a l’est i a l’oest, amb sòl qualificat de Sistema d’espais lliures - Parcs, jardins i places
públiques (clau A2).
3. APROVAR provisionalment l’afectació al domini públic de la franja de terreny segregada de
la parcel·la inicialment cedida i desafectada que seguidament es descriu:
Porció de terreny d’ 1,80 m d’amplada i superfície de 144,76 m², qualificada com a sistema
d’equipament sanitari-assistencial i reserva d’equipaments (clau D2/D0) i destinada
urbanísticament a l’espai lliure d’edificació obligatori i al compliment de la condició de solar per
part de la parcel·la resultant destinada a l’edificació de l’equipament sanitari-assistencial.
Limita: al nord, nord-est en línia de 78,78 metres amb l’àmbit del Passeig de Circumval·lació
constituït per sòl qualificat de Sistema d’espais lliures – Itinerari de vianants (clau A5); al sud,
sud-oest en línia de 77,86 metres, per parcel·la resultant qualificada com a sistema
d’equipament sanitari-assistencial i reserva d’equipaments (clau D2/D0); a l’est en línia de 1,80
metres i a l’oest, en línia de 1,80 metres, amb sòl qualificat de Sistema d’espais lliures - Parcs,
jardins i places públiques (clau A2).
4. SOTMETRE l’anterior acord d’afectació a informació pública prèvia mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de vint dies,
perquè durant aquest període es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents, que hauran
de ser resoltes, en el seu cas, pel Ple de la Corporació.
Cas que durant aquest termini d’informació pública no es presentessin al·legacions o
reclamacions al respecte, el present acord d’aprovació provisional restarà elevat a definitiu
sense necessitat d’adoptar un de nou.
5. DISPOSAR els tràmits que corresponguin a l’Ajuntament per tal de fer efectiva la inscripció
registral de la segregació aprovada en el Registre de la Propietat de Sitges i les modificacions
oportunes en l’inventari de bens municipal.
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6. NOTIFICAR aquest acord al Servei Català de la Salut, d’acord amb el que estableix l’article
40.1.c) del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
7. FACULTAR a l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el presents acords.
No obstant, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà l’acord que estimi més
adient.
Francesc Pérez i Tenes
President de les Àrees de Territori, Finances i Governació
Sant Pere de Ribes, 1 d’abril de 2014”
Entra en la Sala de Plens (20,20 hores), el regidor senyor Javier Rodríguez Méndez del Partit
Popular de Catalunya (PPC).
Joan Garriga (UM9-PA): explica que aquest punt tracta d’una franja de terreny afectada pel
soterrament de tres línies elèctriques. Inicia la seva explicació del punt passant revista a les
diferents propostes que s’han anat produint:
- en data desembre de 2009, es va acordar la cessió d’una finca de 5.072 m2, al
Servei Català de la Salut, per tal de destinar-ho a un CAP.
- en data juny de 2012, s’aprova definitivament el projecte d’aquest CAP.
- en data 6 de març de 2013, s’aprova el Pla urbanístic corresponent en el qual es
contempla aquestes tres línies elèctriques soterrades.
- en data 23 de juliol de 2013, la JGL aprova la llicència definitiva presentada per
Endesa, per la realització d’aquestes obres.
Llavors, doncs, la parcel·la destinada a la construcció del CAP està afectada per aquesta
instal·lació, per la qual cosa el Servei Català de la Salut considera necessària aquesta
segregació, degut al fet que vol el terreny lliure de càrregues i servituds.
Finalment, comenta que no hi hauria cap problema, en un futur, per tal que aquesta parcel·la
arribi a albergar un CUAP (CAP amb urgències). Encara manca l’informe signat pertinentment
per part de l’arquitecte municipal, però el regidor aporta còpia del mateix sense signar per
donar coneixement a la resta de grups municipals.
Abigail Garrido (PSC-PM): comenta que si la informació aportada del fet que la Generalitat
iniciarà la construcció del CAP de Ribes, el seu grup s’alegra molt, molt i molt (encara que
reconeix que tenia que haver començat molt abans). Encara que el punt presentat per la seva
aprovació, consideren que és molt necessari l’inici de la construcció. Confirma que el seu grup
estarà col·laborant per tal d’accelerar aquesta construcció. Recorda que des del 2009, la
Generalitat no havia posat fil a l’agulla per la construcció d’aquest equipament tant necessari i
tant prioritari per Ribes.
En els comptes, també apareix el préstec que es va sol·licitar per tal d’avançar els diners per
aquesta construcció, degut al fet que l’anterior equip de govern també creia absolutament
necessari aquest equipament. Considera que els temes que afecten directament a les
persones, no es poden perdre en temes partidistes, ni posar pals a les rodes. Cal treballar per
tal que aquestes solucions les pugui gaudir la gent el més aviat possible.
Finalment, demana també que no es construeixi un CAP només, sinó que s’obtingui un CUAP
(considera que cal continuar negociant per tal d’aconseguir aquestes urgències), veient, tot just,
com s’han anat desenvolupant les retallades corresponents en temes de salut i la situació
d’extrema dificultat a la qual està arribant l’Hospital Sant Camil, cal continuar treballant i exigint
a la Generalitat que allò que necessita Ribes no és un CAP sinó un CUAP. Per tant, cal que
mantingui les urgències. Demanen que el govern continuï treballant i, així mateix, sol·liciten ser
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informats, tot afirmant que estaran al costat del govern si cal negociar perquè allò que es
construeixi sigui un CUAP i no un CAP. Per la qual cosa, el vot del seu grup serà favorable.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió Plenària.
9. Conveni i pactes condicions treball personal
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i Moreno,
presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que segons l’acta adjunta, la taula negociadora del conveni col·lectiu de personal laboral i
del pacte de condicions de treball de personal funcionari van arribar a un acord definitiu el dia 4
de març de 2014, pel que s’aproven els dos textos després del procés de negociació obert
entre els representants dels treballadors i els de l’Ajuntament,
Vist l’informe de secretaria núm. 81/2014
Vist l’informe d’intervenció núm. 2014/289
Vistos els dos textos esmentats,
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar el conveni col·lectiu de personal laboral i el pacte de les condicions de treball
del personal funcionari, per als anys 2012-2016.
Segon.- Donar trasllat dels dos textos al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de la seva publicació.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 24 de març de 2014.”
Surt de la Sala de Plens, la regidora senyora Guadalupe Nogales Álvarez del Partit Popular de
Catalunya (PPC).
Lluís Giralt (CiU-ViA): aquest acord ratificarà les negociacions entre l’equip de govern i els
treballadors sobre les condicions de treball, les quals seran vàlides fins a finals de l’any 2016.
Fa esment que aquesta negociació, que es va iniciar al novembre de 2011, ha estat llarga. Així
mateix, va haver uns acords al desembre de 2012, per tal d’adaptar-se als canvis normatius
(permisos de treball, jornades de treball i incapacitats temporals).
Remarca que es tracta d’un conveni llarg, en el qual es parteix de la idea d’igualar les
condicions de treball tant per funcionaris i com de laborals: desapareix la bossa de formació; es
planteja, dins l’objectiu polític que la plantilla assumeixi el màxim d’activitat i de funcions, per tal
d’evitar el màxim possible l’externalització (per aquest motiu, es planteja a nivell organitzatiu
una bossa d’hores per tal de regularitzar, en certs col·lectius, el treball fora de la jornada
habitual); s’incorporen els dies festius del 24 i 31 de desembre, per tal de compensar la
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reducció de dies de conveni dels treballadors a l’any 2012, i així, acostar-se a la situació
anterior; s’augmenta el tema dels supòsits de baixes mèdiques; reducció dels dies
d’indisposició no justificables; s’acorda convocar, dos anyals, promocions internes d’oficial de
segona a oficial de primera i d’auxiliar administratiu a administratiu.
Afirma que, des del moment de la signatura, ja s’ha format la comissió de treball per portar a
terme la valoració dels llocs de treball, de la qual reconeix que ja s’han fet vàries sessions de
treball. També, s’ha fet una sessió de formació a les persones que han de portar a terme, des
de l’ajuntament, aquesta valoració de llocs de treball, amb l’assessorament dels propis
sindicats (CCOO) i de personal extern de la Diputació de Barcelona. També, s’està fent el
reconeixement de la bossa d’hores. En general, diferents accions que es deriven d’aquest
conveni.
El conveni és molt ampli i acull diferents acords, entre ells el tema del fons social (va ser
aprovat recentment en Sessió Plenària) i les jubilacions parcials (el qual ja està en vigor des
d’abril de 2013).
Recorda que aquest conveni està suportat per una gran majoria dels treballadors, tal i com
reflecteix la votació portada a terme per part de l’assemblea proposada per part del sindicat
majoritari del cos laboral.
Explica que el punt onze de l’ordre del dia d’aquest Ple ja està inclòs com a clàusula dins del
conveni, assumint-lo per tant. És tracta d’un protocol per tal d’asseure les bases de treball dels
processos relacionats amb queixes en aquest àmbit, per portar a terme la seva aplicació, a
través d’un document base de la Generalitat, adaptat, sobretot en la seva gestió i no des d’un
punt de vista conceptual. Aquest protocol és un complement al d’assetjament sexual ja existent
a l’ajuntament. S’està organitzant una comissió tècnica per tal de valorar els possibles casos a
tractar, que el propi protocol defineix les accions que caldrà fer i com s’ha de treballar.
Considera que tot això donarà una certa tranquil·litat a tothom i marca en quines condicions
han de treballar els treballadors d’aquesta casa. Per la qual cosa, pensa, que es tracta d’una
bona notícia i demanen suport de la resta de grups del Ple.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que tal i com han dit sempre, si el conveni ha estat signat
per part dels treballadors i de l’Ajuntament, el seu grup no té cap inconvenient en votar
favorablement.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que, de ben segur, són coses que no agraden
d’haver de fer-se. Reafirma que el sentiment ha de ser de municipi i no d’empresa. El seu grup
vol assenyalar que, al cap i a la fi, és necessari aquest protocol que acompanya el conveni. És
un tema de normativa estatal, però, igualment, vol deixar constància que no es el que agrada al
seu grup. Principalment, perquè segueix una línia, o no la segueix en alguns casos, que
impedeix el desenvolupament i el creixement dels serveis públics, a causa d’un estancament.
Considera que és un obstacle que cal continuar combatent des de l’autonomia local o altres
àmbits.
Reconeix, per una altra banda, que estem en un ajuntament amb un cert dèficit en determinats
serveis públics. Desconeix com es farà, perquè la solució no està a l’abast, per la normativa
que ho regula, en moltes ocasions. Cal desenvolupar eines al nostre abast per cercar solucions
a través de la capacitat d’autonomia local.
Ha estat feixuc arribar fins aquí, per una qüestió d’instrumentalització, on sense pressupost no
es podia tirar endavant, ni pactar res, i per un tema de normativa on s’anaven canviant lleis.
Afirma que si és possible millorar en la qualitat dels serveis que es presten, i dels llocs de
treball existents, s’hauria de fer mitjançant aquests instruments dels quals es pot disposar a
l’abast de l’ajuntament. La qualitat d’una persona en el seu lloc de treball, té molt a veure en la
qualitat del resultat en qüestió. Reconeix que s’ha fet un gran esforç en certs àmbits. Recorda
que el seu grup ja ho va exposar en l’aprovació de l’RLT. S’ha treballat a contra rellotge, en una
feina que feia molt de temps aturada i, per tant, encoratja ambdues parts a continuar treballant,
per tal que es vegin els resultats reflectits en benefici de la ciutadania.
Respecte al protocol, afirma que és d’aquestes eines que agradaria no tenir mai. Confia que
sigui una eina que no calgui aplicar en cap moment. Considera que hi ha un bon ambient a
l’Ajuntament (encara que ha hagut èpoques i èpoques). És una eina necessària per tal de
complir amb allò que altres lleis diuen. És una prevenció que cal tenir, com a mitjà i instrument
d’actuació.
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Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, comenta que s’alegra molt que s’hagi arribat a un
acord i es pugui portar al Ple per la seva aprovació. De totes maneres, per la informació que
tenen, els representants dels treballadors, al llarg de tots aquests mesos, han tingut diferents
interlocutors polítics (regidora de RRHH, senyor Pérez, senyor Llàcer, senyor Giralt). Afirma no
saber qui ha acabat les negociacions polítiques en aquest àmbit (l’alcaldessa interromp la
intervenció, pensant que era una pregunta, per afirmar que ha estat el govern qui ha tancat
aquestes negociacions). La regidora aclareix que es tractava d’una reflexió en veu alta,
afirmant que ha estat un autèntic “guirall” polític, des d’aquest punt de vista. Davant dels
comentaris de l’alcaldessa, la regidora demana poder continuar.
Explica que es demana l’aprovació d’uns pactes amb informes desfavorables i amb
observacions prou importants en diferents apartats, d’on destaca, per exemple, destaca el plus
de nocturnitat, segons el informe de Secretaria, punt que no està encara tancat, el qual es troba
redactat en fase d’esborrany (s’ha deixat com a definitiu el redactat provisional, encara que la
secretària, en el mateix informe, sosté que ella ja s’ha posicionat). Tampoc acaben d’entendre
el redactat de la pàgina quinze de l’informe de Secretaria (fa lectura del mateix), on comenta
que, bàsicament, que s’haurà de ratificar, el conveni, per part de l’òrgan competent, el Ple,
perquè tingui validesa la seva entrada en vigor. En canvi, sembla ser que el govern ha volgut
posar en marxa els acords del conveni sense haver passat encara pel Ple, com a òrgan
competent per la seva aprovació i la seva publicació. Confirma, doncs, que porten aquest
conveni per la seva aprovació al Ple amb fets consumats. Aquesta és la interpretació del seu
grup, considerant que, precisament, això no és transparència. Donaran suport a aquest conveni
i als seus acords. Però demanen que millorin molt la seva gestió, sobretot, en allò relacionat
amb la transparència, perquè pensa que el fet que estiguin ja vigents acords relacionats, sense
que encara no s’hagi aprovat el conveni ho considera un fet greu.
Lluis Giralt (CiU-ViA): no valoren com a negatiu la presència de diferents regidors en les
negociacions del conveni. Depenent dels punts a tractar, si eren més intensos o no, el govern
volia que intervingués el regidor concret, per tal que fos partícep en aquesta negociació, per tal
donar, d’aquesta manera, presència als membres de l’equip de govern en general, en funció
dels temes que s’estiguessin tractant.
Respecte al plus de nocturnitat, el col·lectiu concret al qual li afecta més directament, va
manifestar dubtes sobre el tema de cobrar o no aquest plus i com. Es va fer una recopilació
d’informació per part de la Secretaria, en col·laboració amb els sindicats, que es tancaria amb
l’elaboració de l’informe corresponent. Comunica que s’informarà oportunament i si és
necessari es passaran a aprovació les variacions que puguin haver.
Respecte a l’entrada en vigor del conveni, en molts casos, diu quan entra en vigor cadascú dels
punts. De fet, recorda que al conveni diu 2012-2016, demostrant que el problema no és
l’entrada en vigor, sinó que és tracta d’una qüestió anterior, en favor de l’organització del propi
treballador per tal de desenvolupar la seva conciliació familiar. Totes les accions són
corregibles. De totes maneres, recorda que el retard ja el portaven d’una manera crònica.
Finalitza dient que s’ha tancat el conveni i si és produeix cap variació, els diferents grups seran
informats, per exemple, en el cas del plus de nocturnitat, pel col·lectiu de la policia, bàsicament.
Li donaran una darrera revisió per si s’hagués d’aplicar a un altre treballador. Si existeix una
millora, s’intentarà aplicar, encara que la normativa és molt estricta, en aquest sentit. Això
permetrà que els treballadors puguin fer ja una previsió de la seva activitat. Torna a demanar el
suport a aquest conveni.
Joan Garriga (UM9-PA): considera que hi ha certa “alevosia” en voler dinamitar aquest acord.
Pensa que s’hauria d’estar content per allò que representa la normalització del marc de les
relacions amb els treballadors. És motiu de satisfacció, també, perquè tanca un procés llarg i
feixuc de negociació. A més, en contraposició de la normativa actualment existent, fa esment
que el conveni s’ha revelat com un dels millors instruments de seguretat per evitar més
retallades de drets laborals, per defensar i per poder avançar, acompanyats dels sindicats i dels
propis treballadors. És un instrument summament important, així ho considera el govern, per
descomptat, en la lluita, fins i tot, per tal d’aconseguir nous drets. I sobretot, vol destacar,
també, que és importantíssim en ares de l’eficiència.
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Maribel Lucas (CiU-ViA): ratifica les paraules del regidor senyor Lluís Giralt. Afirma que els
col·lectius afectats eren bastant definits, per la qual cosa, van participar tots els regidors
implicats, per tal de tenir la màxima informació sobre aquests col·lectius, per tal que el conveni
fos el més ampli possible. Considera que no va ser cap “garigari”. Només volia definir aquest
aclariment.
Abigail Garrido (PSC-PM): pregunta, doncs, si és cert, llavors, que s’han posat en marxa el
conveni i els pactes del conveni abans de la seva aprovació per part de l’òrgan competent, que
és el Ple.
Lluís Giralt (CiU-ViA): aquí hi ha un acord del conveni, respecte al tema de la valoració de
llocs de treball abans del juny del 2014 i per això s’han posat ja a treballar. I respecte a les
instruccions donades als treballadors sobre temes relacionats amb l’organització de les
persones (jornades festives, horaris...), sinó s’acaba aprovant el conveni, es tracta de coses
corregibles. Les decisions del conveni són les que són, i en aquest sentit es treballa. Des del
moment de la signatura es va començar a treballar en aquest sentit, encara que és subsanable.
Abigail Garrido (PSC-PM): per la seva banda, considera que és un tema molt important. Qui
ha d’aprovar i qui ha de donar el seu vist-i-plau és el Ple, com a representants dels ciutadans
que són. Dir que s’han començat a treballar aspectes del conveni abans que s’hagi aprovat, ho
consideren molt greu. I és un menyspreu cap a les forces polítiques que formen el Plenari i, a
més a més, s’alerta jurídicament que pot haver conseqüències. Demana al govern que sigui
curós, tant en el contingut que s’ha negociat com en les formes amb les quals cal adaptar-se a
la legalitat. Ho considera prou important com per tenir-ho en compte.
Lluís Giralt (CiU-ViA): s’han fet, únicament, comissions informatives (i a l’Assemblea) per tal
de comentar als treballadors, les diferents condicions dels acords del conveni que s’han pactat.
Reitera que si, finalment, no s’aprova, són mesures absolutament corregibles i, per tant,
s’hauria de tornar a negociar.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que arribats a la situació, hi ha una part d’evidència,
per la qual sempre acabaria havent algun element que estarà vigent de l’anterior conveni.
Aquest retard és inevitable i l’error i els seus efectes cada cop seria més gran. És evident que
hi ha elements fora de context (fins el mes de gener de 2014, es va aprovar la darrera pròrroga
d’un conveni). Pensa que només, en aquest Ple, estan decidint la voluntat de tenir aquest marc
d’actuació que és el conveni.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió Plenària.
Entra a la Sala de Plens, la regidora senyora Guadalupe Nogales Álvarez del Partit Popular de
Catalunya (PPC).
10. Modificació tarifes Espai Blau
“El regidor Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement, a petició del regidor Marcos Gordaliza Misian, d’Esports i Salut de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, presenta el següent:
DICTAMEN:
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
En data 4 de febrer de 2014 SERAF GARRAF SL presenta la instància E201401325, amb la
proposta d’augment de tarifes pels serveis del Complex Esportiu Municipal Espai Blau per la
temporada 2014/2015, amb un increment de l’IPC del 0,3 % tal i com estableix l’Institut Nacional
d’Estadística.
En data 4 de febrer de 2014, SERAF GARRAF SL presenta la instància E201401326 sol·licitant
aprovar la noves tarifes del servei de fisioteràpia, nou lloguer d’espai de publicitat estàtica del
CEM Espai Blau, tarifes especials pels serveis de salut personalitzat. D’acord amb les
argumentacions de l’informe dels Serveis Tècnics d’Esports, es considera adient aprovar
aquestes noves tarifes per tal de d’incrementar l’ús dels diferents serveis i així augmentar els
ingressos i millori els comptes d’explotació.
En data 2 de febrer de 2014, SERAF GARRAF SL, presenta la instància E201401327 sol·liciten
aprovar la proposta de la campanya, “Has deixat un buit...” que té per objectiu facilitar el retorn
d’antics abonats, evitant que busquin noves propostes i o ofertes i així augmentar la fidelització
dels usuaris a la instal·lació.
En data 26 de febrer de 2014, SERAF GARRAF SL presenta la instància E201402485 per
aprovar una nova tarifa per la realització d’activitats esportives puntuals al centre. Enguany
l’activitat esportiva serà una CURSA D’ESPORT EN FAMÍLIA, consistent en una cursa per
relleus on finalment l’últim tram es faci de manera conjunta per parelles.
El Servei d’Esports proposa aprovar una nova tarifa a l’ordenança número 52, per l’accés a les
piscines exteriors del municipi per a col·lectius, com poden ser, entitats, clubs, esplais, etc., i
així fer-los partícips del cobriment d’una part de les despeses per la gestió dels servei públic
piscines exteriors que gaudeixen com a col·lectiu. Es proposen tres tarifes, infant, juvenil i adult,
per persona i per mes d’accés, ja que normalment els campus i casals accedeixen durant un
mes.
Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i el de Serveis Tècnics d’Esports, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
A C O R D S:
Primer.- Aprovar l’augment del 0,3 % en les tarifes de l’Ordenança núm. 51 (Complex Esportiu
Municipal Espai Blau) per al període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 30 de juny de 2015 i
que es correspon amb l’increment de l’IPC des de desembre 2012 fins desembre 2013, segons
el càlcul de variació de l’Institut d’Estadística Nacional i d’acord amb la proposta presentada per
SERAF GARRAF SL.
El redactat de les tarifes incloses a l’article 6è de l’Ordenança núm. 51 quedarà com segueix:
MODALITAT D’ACCÉS
ABONAT
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
ABONAMENT MENSUAL FAMILIAR
ADULT PARELLA (PER MEMBRE)

TEMPORADA 2014-15
QUOTA
MATRÍCULA

QUOTA
MENSUAL

34,05 €
37,81 €
45,40 €
34,06 €
QUOTA
MATRÍCULA

27,23 €
35,57 €
37,81 €
27,23 €
QUOTA
MENSUAL

37,81 €

34,79 €
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FAMILIAR TERCER MEMBRE
FAMILIAR QUART MEMBRE
FAMILIAR CINQUÈ MEMBRE
FAMILIAR MÉS DE CINC MEMBRES

37,81 €
37,81 €
37,81 €
37,81 €

75,65 €
83,22 €
90,79 €
98,35 €

USUARI DE MIG DIA
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL 1/2 DIA
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

QUOTA
MATRÍCULA
34,05 €
37,81 €
45,40 €
34,05 €

QUOTA
MENSUAL
22,69 €
31,78 €
31,78 €
22,69 €

ACCESSOS PUNTUALS (excepte període estiu)
TIQUET D’ENTRADA
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT(26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)
TIQUET DE 15 ACCESSOS
INFANT(a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT(26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

2,75 €
4,66 €
5,45 €
2,75 €
32,65 €
55,84 €
64,91 €
32,65 €

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

QUOTA
MATRÍCULA
32,65 €
55,84 €
64,91 €
32,65 €

QUOTA
MENSUAL
2,18 €
3,72 €
4,31 €
2,18 €

MODALITAT ABONAMENT COMERÇ I ALTRES COL·LECTIUS
ABONAMENT COMERÇ

QUOTA
MATRÍCULA

JOVE (16 a 25 anys)
37,81 €
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
45,40 €
ABONAMENT COMERÇ, COMERÇOS ADSCRITS A L’ACIR O L’UCER
JOVE (16 a 25 anys)
Gratuïta
ADULT (de 26 anys a 64 anys)
Gratuïta

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS
INFANT 1 SESSIÓ (escoles bressol)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles del municipi)
INFANT 1 SESSIÓ (escoles d’educació especial)

QUOTA
MENSUAL
24,65 €
24,65 €
24,65 €
24,65 €
CURS
2014-15
2,85 €
2,33 €
3,15 €
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INFANT 1 SESSIÓ (escoles de fora del municipi)

ACTIVITATS FÍSIQUES AQUÀTIQUES DIRIGIDES
INFANT TRIMESTRAL(de 5 mesos a 15 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
JOVE I ADULTS TRIMESTRAL(de 16 a 64 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
Preu/Curs tres sessions setmanals
TERCERA EDAT TRIMESTRAL(+ de 65 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal
Preu/Curs dues sessions setmanals
Preu/Curs tres sessions setmanals

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

2,85 €

ABONATS
21,93 €
37,07 €

NO ABONATS
60,15 €
82,84 €

29,50 €
44,64 €
52,21 €

60,15 €
90,42 €
105,55 €

15,13 €
22,69 €
37,81 €

37,45 €
56,38 €
75,28 €

ABONATS
48,43 €
62,91 €

NO ABONATS
69,19 €
89,88 €

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES EN SEC NO ABONATS
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys) PREU CURS TRIMESTRAL
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals
SERVEI DE FISIOTERÀPIA (SERVEI DE SALUT)
Sessió de 30 minuts
Sessió de 50 minuts
SERVEI DE BRONZEJAT
1 sessió de bronzejat

62,23 €
90,41 €
ABONATS
28,61 €
36,78 €
ABONATS
5,19 €

NO ABONATS
32,68 €
44,95 €
NO ABONATS
7,75 €

LLOGUER MENSUAL DE TAQUILLES
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE I ADULT (16 a 64 anys)
GENT GRAN (+ de 65 anys)
CLASSES PARTICULARS
1 o 2 persones
INFANT(5 mesos a 15 anys)
Descompte per abonats
JOVE I ADULT(16 a 64 anys)
Descompte per abonats

9,44 €
11,35 €
9,44 €
PREU 1
SESSIÓ
27,12 €
24,40 €
23,23 €
21,21 €

PREU 2
SESSIONS
116,22 €
104,59 €
96,71 €
87,16 €
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GENT GRAN(+ de 65 anys)
Descompte per abonats

19,37 €
17,39 €
PREU 1
SESSIÓ

3 o 4 persones
INFANT(5 mesos a 15 anys)
Descompte per abonats
JOVE I ADULT(16 a 64 anys)
Descompte per abonats
GENT GRAN(+ de 65 anys)
Descompte per abonats

87,16 €
78,44 €
PREU 2
SESSIONS

30,99 €
27,89 €
27,12 €
24,40 €
23,23 €
20,90 €

135,59 €
122,04 €
116,22 €
104,59 €
96,84 €
87,16 €

ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LA SALA BLAVA AMB INFANTS DE 3 A 12 ANYS
INFANTS DE 3 A 12 ANYS
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals

ABONATS
21,93 €
37,07 €

NO ABONATS
60,15 €
82,84 €

LLOGUER D’ESPAIS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU
LLOGUER SALA BLAVA I ALTRES
Primera hora
Segona hora i successives
LLOGUER 1 CARRIL DE PISCINA
Preu hora

75,65 €
43,96 €
67,72 €

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

371,24 €
105,67 €
112,73 €
139,21 €
143,72 €
170,15 €

ENTRADES PUNTUALS TEMPORADA D'ESTIU 2014
TARIFES VÀLIDES DE JUNY A SETEMBRE (OBERTURA PISCINES EXTERIORS)
ACCESSOS PUNTUALS
TIQUET D'ENTRADA (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE)
Infant (a partir de 2 anys)
Jove (16 a 25 anys)
Adult (26 a 64 anys)
Tercera edat (a partir de 65 anys)

3,20 €
5,28 €
6,18 €
3,20 €
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TIQUET DE 15 ACCESSOS (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE)
Infant (a partir de 2 anys)
37,80 €
Jove (16 a 25 anys)
63,38 €
Adult (26 a 64 anys)
74,84 €
Tercera edat (a partir de 65 anys)
37,80 €
MODALITATS D’ACCÉS PER A L’ESTIU (DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE)
ABONAMENT A TOTS ELS SERVEIS DE TOT EL DIA (QUOTA ÚNICA)
INFANT (a partir de 2 anys)
JOVE (16 a 25 anys)
ADULT (26 a 64 anys)
GENT GRAN (a partir de 65 anys)

83,72 €
129,58 €
133,21 €
83,72 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
Servei de salut personalitzat 1
Preu hora
Servei de salut personalitzat 2
Preu hora
Servei de salut personalitzat 3
Preu hora

ABONATS
35,56 €

NO ABONATS
41,84 €

37,13 €

43,68 €

25,53 €

29,33 €

TARIFA ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS
QUOTA
Abonament trimestral acompanyant 1 dia a la setmana
Abonament acompanyant 2 dies a la setmana
Tarja de proximitat

31,47 €
47,20 €
3,38 €

PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA ESPORT I SALUT (PAFES)
Preu activitat PAFES

69,17 €

/trimestre

CASAL MULTIESPORTIU ESPAI BLAU
Tarifa setmanal Estades Multi-esportives E B
Tarifa setmanal Aquaesport mig dia
Tarifa setmanal Aquaesport tarda

ABONATS
53,83 €
ABONATS
9,81 €
19,71 €
QUOTA

Servei d'acollida 1 hora setmanal
Servei d'acollida 1 hora puntual

15,58 €
4,87 €

Servei d'àpats Aquesport setmanals
Servei d'àpats Aquesport puntual abonat
Servei d'àpats Aquesport puntual no abonat

30,69 €
8,23 €
8,45 €

NO ABONATS
59,80 €
NO ABONATS
10,79 €
21,90 €
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TARIFA MANTENIMENT MENSUAL

QUOTA

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

6,86 €
9,51 €
9,51 €
6,86 €

TARIFA ABONAMENT D’UN SOL ÚS (persones ja abonades)

QUOTA

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

10,89 €
14,22 €
15,13 €
10,89 €

TARIFA ABONAMENT QUOTA MINI (nous abonaments)

MATRICULA

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

12,74 €
12,74 €
12,74 €
12,74 €

QUOTA MENSUAL
10,89 €
14,22 €
15,13 €
10,89 €

Segon.- Aprovar les noves tarifes del Complex Esportiu Municipal Espai Blau del Casal
Multiesportiu Espai Blau, les quals s’afegiran a les anteriors, segons el detall següent:
SERVEI DE FISIOTERÀPIA ESPECIAL (SERVEI DE SALUT
ESPECIAL I /O EN CAMPANYA DE PROMOCIÓ
ESTACIONAL)
Sessió de 30 minuts
Sessió de 50 minuts
BO DE 5 SESSIONS SERVEIS DE SALUT

ABONATS
25,94 €
33,34 €
ABONATS

NO ABONATS
29,62 €
40,74 €
NO ABONATS

Bo de 5 sessions de 30 minuts

118,88 €

135,75 €

Bo de 5 sessions de 50 minuts

152,79 €

186,71 €

LLOGUER D'ESPAIS DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
ESPAI BLAU
Lloguer especial anual espai publicitari
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
Servei personalitzat 2 de 30’
Servei personalitzat 3 de 30’
Bo 5 Serveis personalitzats de 1h
Bo 2 Serveis personalitzats de 30’

308,44 €
QUOTA
23,57 €
17,88 €
140,02 €
86,46 €
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TARIFA ESDEVENIMENT ESPORTIU

TARIFA

Tarifa A esdeveniment esportiu

7,74 €

Tarifa B esdeveniment esportiu

9,09 €

Es manté el redactat del punt 2 de l’article 6è que diu: Llevat que expressament s’indiqui el
contrari, les tarifes d’aquest preu públic no comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que
s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa vigent que el regula.
Tercer.- Aprovar proposta presentada per Seraf Garraf a la instància E201401327 per la
fidelització dels usuaris “Has deixat un buit...” d’acord amb les següents característiques:
- En el cas de tornar a formar part del centre esportiu municipal Espai Blau en els
propers 12 mesos, tindràs:
Matricula gratuïta
50 % de descompte el primer mes.
* Vàlid per a abonats amb un mínim d’1 any d’antiguitat.
* No vàlid per a usuaris donats de baixa durant els últimes 3 mesos.
* Compromís de permanència mínim de 3 mesos.
Quart.- 1. Aprovar la modificació de l’Ordenança del Preu Públic núm. 52, incorporant la nova
tarifa d’entrada a les piscines exteriors municipals d’acord amb la proposta següent:
Entrada per a grups/col·lectius (entitats, associacions, clubs, etc.)
Infant (fins a 15 anys)
Juvenil (de 16 a 25 anys)
Adults (de 26 en endavant)

QUOTA PER
PERSONA I MES (*)
1,85 €
2,90 €
3,50 €

(*)Si es vol accedir els 15 dies d’obertura del mes de juny, es pagarà aquesta quota, podent
accedir a les piscines els 14 dies de setembre, sempre amb les mateixes condicions de
grup.
(*)Si es vol accedir els 14 dies de setembre, es pagarà la tarifa íntegra mensual per
persona.
Per tal de poder accedir amb un grup s’haurà de seguir el procediment de sol·licitud que
s’estableixi, així com presentar la documentació necessària que es requereixi. El Servei
d’Esports, es reserva el dret de poder canviar i o anul·lar els horaris sol·licitats per raons de
seguretat dels usuaris.
2. Eliminar el punt 3 de l’article 4 de l’Ordenança del Preu Públic núm. 52 que diu:
“3. Gaudiran d’entrada gratuïta aquells grups organitzats amb motiu d’esplais, campus
esportius i similars, que pertanyin a entitats sense ànim de lucre, i que estiguin
registrades en el Registre Municipal d’Entitats. El sistema per sol·licitar-ho serà
mitjançant instància amb un mes d’antelació, on s’especificarà, els dies i hores
sol·licitats, quantitat d’usuaris i edats, i el nom i cognoms i DNI dels monitors
responsables dels grups. A més, s’haurà de dur una còpia de l’assegurança de
responsabilitat civil de l’activitat. El servei d’Esports revisarà les dades, i les enviarà a
l’empresa concessionària, qui serà l’encarregada de posar-se en contacte amb els
interessats per coordinar les autoritzacions i els horaris. El Servei d’Esports, es reserva
el dret de poder canviar i o anul·lar els horaris sol·licitats per raons de seguretat dels
usuaris.”
Cinquè.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des
de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en els taulers d’anuncis municipals, a efectes de
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possibles reclamacions i/o al·legacions. Si no es presenta cap reclamació o al·legació l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou (art. 49 LRBLR,
modificat per la Llei 11/1999).
Sisè.- L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el dia següent a l’aprovació definitiva
d’aquest acord i publicació.
Setè.- Notificar aquests acords als interessats.
Sant Pere de Ribes, 21 de març del 2014.
El president de la Comissió Informativa,”
Surt de la Sala de Plens, el regidor senyor Lluís Giralt Vidal de Convergència i Unió–Veu i
Acció (CiU–ViA).
Marcos Gordaliza (CiU-ViA): comenta que, únicament, es puja el IPC a l’Espai Blau, la qual
cosa considera que no és cap pujada greu.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió Plenària.
11. Protocol assetjament
(no hi ha document de proposta).
Entra a la Sala de Plens, el regidor senyor Lluís Giralt Vidal de Convergència i Unió–Veu i
Acció (CiU–ViA).
Anna Gabaldà (alcaldessa): comenta que ja s’ha explicat en el punt relatiu al conveni.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió Plenària.
ALTRES ASUMPTES
12. Mocions
12.1.- Moció del grup municipal PSC-PM per un projecte de la Casa de la Vila integral
i respectuós amb el seu entorn
“El Casc Antic de Ribes és un lloc clau en la identitat del poble de Ribes, per la seva
història, per la seva estructura urbana (carrers, edificis, places...) que dóna lloc a un dels
espais més emblemàtics del poble.
Conscients d’aquesta realitat i amb la voluntat de recuperar aquest espai tant a nivell
urbanístic (carrers, places, edificis i equipaments), en el 2009 es va elaborar i aprovar un
document de treball: “el Pla de Millora Urbana del Casc Antic de Ribes” .
Aquest document elaborat amb col.laboració amb la Diputació de Barcelona aborda i
proposa de manera integral unes línes de treball i millora d’aquest espai.
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Per primera vegada al muncipi, hi ha una diagnosi integral en profunditat del Casc Antic de
Ribes i una sèrie de propostes pel que fa tant a les infraestructures com a la mobilitat
passant pels equipaments i espais públics com places i carrers.
És a partir d’aquest document de treball que s’inicien, en coherència amb la proposta, la
vianalització del carrer nou i carrer comerç amb la vocació de la recuperació d’aquests
espais per a les persones del muncipi, alhora que significava l’inici de la dignificació
d’aquest espai.
Posteriorment, al 2012 i amb l’afectació de l’equipament de la Casa de la Vila pels tèrmits, i
conscients de la importància clau que té aquest equipament en el sí del Casc Antic i en
general per a la identitat dels ciutadans i ciutadanes a Ribes, s’obre una oportunitat per
treballar de manera integral – també en el seu entorn- aquest projecte, tenint en compte les
recomanacions que ja en el seu moment feia l’equip redactor del Pla de Millora Urbana de
Ribes.
Conscients del cop que significa per al seu entorn més immediat el tancament provisional
de la Casa de la Vila també en l’àmbit de la dinamització econòmica, és que s’inicia un
procés de vianalització de la plaça de la Vila per tal que, seguint les recomanacions de
l’estudi de mobilitat que forma part del Pla de Millora Urbana, es pogués minimitzar els
efectes del període que duressin les obres de la Casa de la Vila per als comerciants i
alhora , anar empoderant aquest espai per a la ciutadania en general tot i pacificant l’espai
del trànsit.
Amb la voluntat de fer possible el projecte de Rehabilitació i Modernització de la Casa de la
Vila, es van treballar i aconseguir subvencions per part de la Generalitat i la Diputació i que
ha donat com a fruït l’inici de la redacció del projecte d’arranjament d’aquest equipament.
En les primeres propostes, aquest equip redactor, ja diu que la vianalització i l’arranjament
de l’entorn són línies clau perquè el Casc Antinc tingui vida pròpia.
Amb els antecedents citats i amb les obres d’arranjament de la Casa de la Vila s’obre als
ciutadans una oportunitat de transformar i potenciar una part molt simbòlica del Centre del
Casc Antic.
Des del Grup Socialista de Sant Pere de Ribes creiem que l’arranjament de la Casa de la
Vila i el seu Entorn , han de conformar un Projecte Integral.
Aquest Projecte Integral de la Casa de la Vila i el seu Entorn ha de comptar de manera
inexcusable amb la participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, com no
podria ser d’una altra manera.
I que qualsevol canvi en la situació actual sigui proposat en aquest marc de participació.
És per això que el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
proposa a aquest Ple Municipal els següents acords:
1.- La creació d’una comissió de seguiment per a aquest Projecte Integral de la
Casa de la Vila i el seu Entorn.
2.- L’apertura a la ciutadania d’aquest projecte integral i l’elaboració de sessions
participatives especifiques:
o La casa de la Vila.
o El seu entorn.
o La Mobilitat de l’entorn.
o La Promoció econòmica al Casc Antic.
3.- La creació a la Web municipal del Diari del “Projecte Integral de la Casa de la
Vila i el Seu Entorn” que narrarà tots els passos que es donen, l’evolució i tota la
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documentació sobre el Projecte per tal de que els ciutadans tinguin amb la màxima
transparència tota la informació.
SANT PERE DE RIBES, 14 d’abril de 2014”
Abigail Garrido (PSC-PM): exposa els arguments oportuns, per tal de defensar la moció que
presenta el seu grup. La motivació és perquè es creu que la rehabilitació de la Casa de la Vila i
del seu entorn és una oportunitat per tal de fer una reforma en profunditat i participada per part
de la ciutadania. Al cap i a la fi, es tracta d’un indret que té un significat especial per allò que és
l’esdevenir de la identitat del nucli de Ribes. És dóna lloc als espais més emblemàtics del poble
de Ribes. Fent un apunt cronològic, apunta que a l’any 2009, es va elaborar un Pla de millora
urbana del casc antic de Ribes, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Es va fer una
diagnosi del cas antic de Ribes i van sorgir una sèrie de propostes, les quals van anar
acompanyades d’un pla de participació. A l’any 2012, quan es va produir l’afectació de la Casa
de la Vila, es va valorar, i molt, la importància d’aquest equipament tant en el sí del poble de
Ribes com de la seva gent, sobretot a nivell identitari. Ara, considera que s’obre l’oportunitat
d’un treball integral de tot l’entorn, amb aquest projecte, arran del significat que té el tancament
de la Casa de la Vila, i, alhora, la falta de dinamització del seu entorn. A més a més, destaca
que es va fer un projecte de vianalització, fins que no es desenvolupés aquest projecte de la
Casa de la Vila.
És, per tot això, que es proposen els diferents punts relacionats a la part resolutiva de la moció
presentada, com, per exemple, la creació d’una web municipal com a eina de seguiment del
projecte. El seu grup creu que es pot tirar endavant aquesta moció, sempre en positiu i recollint
les opinions des de diferents punts de vista.
Joan Garriga (UM9-PA): confirma que el govern no acompanyarà en l’aprovació d’aquesta
moció. No estan d’acord, bàsicament, en la part explicativa en quan a la cronologia presentada.
En la part resolutiva, interpreta que l’únic que es demana és una comissió de treball i
participació. En una altra moment, potser, ho haurien trobat bé. Ara, no. Considera que es
barregen conceptes i temes. Posa per exemple el pla de vianalització, presentat com a positiu,
quan ell, si més no, ho considera discutible. A més a més, barrejar-lo amb la Casa de la Vila el
seu grup considera que no és apropiat.
Ara, explica que ens trobem en fase executiva, la qual no cal demorar més. Un dels objectius
que es van marcar, com a possible alternativa de govern va ser, precisament, obrir les portes
de la Casa de la Vila el més aviat possible. Ho pensaven fer en fases, per tal d’anar modificant
l’entorn (transparència tota, informació, també). Però obrir nous processos, per tal d’alentir
l’objectiu final, no. Aquest pla integral hagués estat possible en altres moments, al seu inici,
potser. Igualment, pensa que ha de ser un projecte de tots. Afirma que no, únicament, van
haver tèrmits a la Casa de la Vila. Van haver altres motivacions, això pensa el seu grup. El
govern només busca la rehabilitació, únicament, no grans projectes. Per tant, tot allò que
suposin impediments a l’objectiu d’obrir les portes de la Casa de la Vila, el més aviat possible,
no ho acompanyaran.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que s’abstindran en aquesta moció, bàsicament, perquè ja,
en el moment, que es va tirar endavant el pla de vianalització, el seu grup considerava que era,
primerament, prioritari la rehabilitació de la Casa de la Vila. Fer un pla integral ara, no té sentit.
Primer, la Casa de la Vila, i, posteriorment, ja es farà l’entorn.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma que es queda sorpresa per les paraules del regidor
senyor Joan Garriga, encara que ja es va quedar sorpresa quan en un anterior Ple es va negar
a crear una comissió de seguiment del projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila. Destaca
que, posteriorment, es va haver de desdir, perquè la seva voluntat hauria estat tirar pel dret.
Afirma que el seu únic objectiu es arribar a les eleccions amb les portes de la Casa de la Vila
obertes.
Amb aquestes actituds, considera que continua fent bo la dita de “governen uns quants, per
uns pocs”, quan no deixen que sigui un projecte participat per la gent. I, efectivament, el
projecte té a veure amb la vianalització. Resulta que l’equip redactor ja diu que té efecte directe
sobre els carrers de l’entorn de la Casa de la Vila, els quals són, absolutament, de prioritat per
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vianants. No fer participar la gent i interpretar que la participació és un “impediment” de cara a
la rapidesa de l’obertura de la Casa de la Vila, considera que és un error. Recorda que quan
estaven a l’oposició demanaven participació per tot. Fins i tot, demanaven participació en una
prova pilot de vianalització.
Així mateix, vol deixar constància que els informes tècnics parlen només de tèrmits (no diu res
més). Demana que no insinuï coses que no són i sol·licita que si té informes que parlin d’altres
motius, se’ls hi facin arribar al seu grup municipal.
Considera, que no donant recolzament, el govern, a aquesta moció, deixa demostrat que no té
cap voluntat de fer participar a la població en un tema tan cabdal com la rehabilitació del casc
antic de Ribes (i menys el regidor titular que, tot just, porta aquest tema, al qual, confirma que
el subconscient el traeix). Demana que, tant de bo, sigui la ciutadania la que li faci canviar de
posició, i no els grups municipals del Ple. Dir que promoure la participació seria un impediment
en el temps, envers el desenvolupament del projecte, havent aprovat un decàleg de bones
pràctiques de comunicació, participació i transparència, és del tot il·lògic.
Finalment, torna a demanar que deixi a la gent que participi, que parli, que conegui allò que es
pot fer a la Casa de la Vila i al seu entorn, que això, l’únic que comportarà serà un contacte
més proper amb la ciutadania. Reitera que la posició del seu grup és constructiva.
Joan Garriga (UM9-PA): li afirma que no és la seva intenció posar-se a discutir amb la
regidora senyora Abigail Garrido. Li recorda, sense anar més lluny, que, tot just, l’edifici
institucional de la Vinya d’en Petaca no va ser un exemple de participació. El problema no és el
Garriga, sinó que l’ajuntament està tancat. Hi ha una petició de la ciutadania, un compromís
polític adquirit. Afirma que tant de bo arribin a les eleccions amb les portes de l’ajuntament
obertes, amb El Local regenerat i el Teatre de Les Roquetes rehabilitat i, a més, poder està en
disposició de gestionar els pisos que quedin de Garraf Promocions Municipals. Per una qüestió
de compromís polític, no per raons electorals. El problema es saber si s’estarà a temps de ferho. Però, recorda, que forma part del Pla de xoc i el compromís de governabilitat que van
adquirir quan van accedir al govern.
Confirma que hi ha diferències en les maneres de fer-ho i en les maneres d’alentir-ho. Hi ha i
n’hi hauran processos participatius. Insisteix que allò que no trairà serà el compromís polític
que van agafar. El govern no parla de grans projectes. Acusa a la regidora senyora Abigail
Garrido, que tot el que diu es part del seu imaginari polític. Considera, particularment, que seria
una decepció no poder obrir portes a l’ajuntament abans de les properes eleccions municipals.
Senzillament, hi ha formes diferents de veure i de fer les coses. Pensa que aquesta proposta
no s’adequa al temps en el qual es troba el projecte, actualment. S’havia d’haver fet abans.
Respecte a tot allò que creuen que dificulti l’obertura de la Casa de la Vila, no estaran d’acord.
Fins i tot, comenta que va haver un moment que es van plantejar tot el projecte i obrir portes al
preu que fos. Això és un posicionament polític, on no amaguen pas res.
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que el regidor senyor Joan Garriga té una capacitat de
capgirar les coses increïble. Afirma que l’anterior equip de Govern sempre ha tingut la voluntat
d’obrir les portes de la Casa de la Vila el més aviat possible. Van demanar complicitat del seu
grup, en el seu moment, i no la van tenir. També, van buscar el finançament necessari per tirarho endavant. Reafirma que l’objectiu el comparteixen, però les maneres de fer, en absolut.
Demana que ara que estan al govern, prenguin la responsabilitat de cercar les formes de fer les
coses. Creu que no és cert que donar participació a la gent sigui un impediment o un obstacle.
Una cosa és governar, i una altra cosa ben diferent es manar. Aquest projecte és cabdal pel
poble de Ribes. I el seu grup també té el mateix compromís d’obrir el més aviat possible les
portes de la Casa de la Vila. Reitera que el tenen des del primer dia. En el seu moment, només
van trobar pals a les rodes.
Ara, només demanen que promoguin la participació. Posar en qüestió que tinguin el
recolzament majoritari per aquest compromís polític, tal i com diu el regidor senyor Joan
Garriga, considera que és una mica aventurat. Pensa que és un tema prou important, en el
qual, considera, que el govern està traint la pròpia coherència que diuen que tenen.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): pensava que el debat real ja es va tenir en el sí dels
pressupostos, on es van posar de manifest els projectes pels quals s’apostava. Afirma que allà
on hi ha gent que veu oportunitats, el seu grup veu necessitats. Considera que es tracta, tot
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plegat, d’una necessitat d’obertura d’un edifici municipal, de manteniment d’un servei públic i de
preservació d’un patrimoni d’interès cultural.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per la
majoria d’onze vots en contra d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i
Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa, tres vots
d’abstenció del Partit Popular de Catalunya i sis vots a favor del Partit dels Socialistes de
Catalunya–Progrés Municipal.
Surt de la Sala de Plens, l’alcaldessa senyora Anna Gabaldà Felipe. Passa a presidir el Plenari,
el primer tinent d’alcalde senyor Joan Garriga i Quadres d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu (UM9–
PA).
12.2.- Moció del grup municipal PSC-PM en defensa del municipalisme i en
reconeixement als 35 anys d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania
“Fa uns dies, concretament el 3 d’abril, es complien trenta-cinc anys de les primeres
eleccions municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les primeres
alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat catalana va
celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat era un
valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la democràcia per fer una
societat més justa.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles,
com és el cas del nostre municipi, Sant Pere de Ribes, sense cap mena de dubte, ha estat
extraordinària. La feina de totes aquelles persones i de les que han vingut després ha jugat
un paper importantíssim en la modernització i la transformació del nostre municipi. A la
seva dedicació, altruista i vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida
actual.
Aquell any 1979, Sant Pere de Ribes, Ribes i Les Roquetes, patien moltes mancances,
dèficits socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van
haver de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per
això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es
van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la seva
tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la voluntat de
transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent al nostre municipi.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests
gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la mesura
que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions locals no s’ha
adequat als serveis que presten.
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments
quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i
que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que
mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més propera a la ciutadania,
han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents avui en dia per tal
de continuar essent el principal instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles
i ciutats de Catalunya.
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El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 1979
–amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació socialsempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia local.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple Municipal de Sant Pere de Ribes,
els següents acords:
1. Donar reconeixement i agraïment a tots els alcaldes, regidors i regidores que han
participat en la construcció democràtica d’aquest municipi i dels seus pobles, Ribes
i Les Roquetes, mitjançant l’enviament d’aquesta moció a cadascun d’ells i elles.
2. Agrair i reconèixer la feina feta al llarg d’aquests anys pel tot el teixit associatiu de
Ribes i Les Roquetes que ha treballat en la construcció de projectes col·lectius des
dels valors i des de la voluntat també de la transformació social, fent-los arribar
també aquesta moció.
3. Manifestar, un cop més, el nostre suport incondicional al municipalisme com a eina
bàsica provada i que tants èxits ha proporcionat a aquest país en la construcció
democràtica municipi a municipi i de la cohesió i la convivència social tan positiva
que ha proporcionat als ciutadans i ciutadanes.
4. Manifestar el nostre rebuig a les mesures que l’Estat Espanyol vol emprendre per
relegar el paper dels ajuntaments a la mínima expressió.
SANT PERE DE RIBES, 14 d’abril de 2014”
Entra a la Sala de Plens, l’alcaldessa senyora Anna Gabaldà Felipe. Reprèn la presidència del
Plenari.
Abigail Garrido (PSC-PM): fa una defensa de l’esperit de la moció, per tal de recordar els 35
anys dels municipis democràtics i de les eleccions corresponents (desprès de 40 anys de
dictadura). Considera que cal recordar la responsabilitat pública de les persones que ho van
tirar endavant al cap de tots aquests anys. Demana que es pugui fer arribar a totes aquelles
persones que han tingut càrrec de regidor/ora a l’ajuntament amb anterioritat.
Tot des de la defensa del municipalisme, des d’on es va tirar endavant (i més, en aquests
moments, que es volen relegar les competències dels propis ajuntaments). El seu grup pensa
el contrari: que els ajuntaments han de continuar en primera línia, mantenint el principi de
subsidiarietat respecte a les competències que té assumides.
José Asín (PPC): explica que el seu grup coincideix amb tota la part expositiva, excepte en un
paràgraf i el punt 4 de la part resolutiva (demana que es retiri per tal de poder donar
recolzament a la moció presentada o, en cas contrari, s’abstindran).
Lluis Giralt (CiU-ViA): explica que el seu grup donarà suport (recordar que en el trentè
aniversari també es va presentar una moció similar). Desitja es puguin celebrar molts més
aniversaris amb el bon nivell de convivència actual.
Joan Garriga (UM9-PA): confirma que, també, el seu grup donarà suport a la moció. De totes
maneres, fa uns aclariments sobre aquesta situació, reafirmant la seva identificació amb els
valors propis del municipalisme, però no es mostra d’acord amb el fet d’homenatjar a les
persones que han estat, anteriorment, electes als municipis. No tenen perquè rebre un
homenatge diferent a la resta de persones que van lluitar per la democràcia fora dels càrrecs.
Demana, així mateix, que es sigui autocrítics. Considera que el millor homenatge amb els
anteriors càrrecs electes, seria ser molt curosos amb l’obra de govern feta i amb les persones,
perquè, recorda, que, encara, s’escampa el nom “garriguisme”, per part del grup que presenta
la moció, com un mal malèfic. A vegades, s’ha fet molt de mal (no, únicament, en el nostre
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municipi). Demana que ja és hora, doncs, de tancar aquesta pàgina política, encara tornant a
recordar que s’ha de ser molt crític, també.
Abigail Garrido (PSC-PM): reitera que l’esperit de la moció només es donar reconeixement
envers aquelles persones del poble que han donat un pas endavant per situar-se a l’esfera
pública, entenen que, a vegades, surt bé i d’altres no tant bé, però tots amb molta valentia.
També, és veritat que no és el mateix ser regidor ara que a l’any 79. Posa al mateix nivell el
“garriguisme” i el “blanquisme” (a tot arreu, han hagut coses que han agradat més o menys).
Respecta les paraules, però les vol posar en el marc que toca respecte a la moció, perquè sinó
podrien entrar en un debat on tothom podria dir la seva.
En resposta al Partit Popular, afirma que consideren que tant el paràgraf de la part expositiva
com el punt 4 de la part resolutiva són bàsics per mantenir l’esperit de la moció i, per tant, no
ho retiraran.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): explica que s’han abstingut, perquè encara que comparteixen
el punt 4 de la part resolutiva, la resta de punts no. Recorda quan es van celebrar els 30 anys,
però, ara, pensa que ja és moment d’emancipar-se i no ser tant endogàmics, buscant
homenatges i reconeixements. El millor reconeixement és “dar el callo” i continuar treballant.
Per una altra banda, és evident, encara que no apareix a la moció, que el seu grup està, també,
en contra de tot allò que va suposar i va comportar el feixisme.
Recorda que aquest reconeixement, doncs, ja es va traslladar a les persones que havien estat
electes amb motiu del trentè aniversari però, en canvi, no s’ha traslladat a les persones que
han lluitat fora de la taula del Ple. És, bàsicament, per aquest motiu que s’abstenen.
Abigail Garrido (PSC-PM): comenta que li hagués agradat que s’hagués posat al damunt de la
taula una proposta per tal de sumar vots a la votació de la moció, perquè, segurament,
s’haguessin posat d’acord. Defensa, també, que la moció és crítica amb la situació actual, on
s’estan deixar perdre qüestions que s’havien aconseguit. També, tantes vegades com calgui,
considera que és positiu fer visible el reconeixement a les persones que van donar un pas
endavant per entrar a l’esfera pública, deixant de banda, a vegades, qüestions de la seva
esfera privada. Entén que reconèixer el passat i el present, els pondera pel futur.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de setze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i Partit
dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i quatre vots d’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i del Partit Popular de Catalunya.
12.3.- Moció del grup municipal ICV i UM9 per rebutjar la proposta del pla de conca
de l’Ebre del govern de l’Estat
“Atès que el passat 28 de febrer de 2014 el Govern espanyol ha aprovat el nou Pla de
Conca de l’Ebre, el qual atempta contra el futur del riu Ebre, del Delta i de les Terres de
l’Ebre amb la possibilitat de transvasar aigua i sense preveure un mínim cabal ecològic per
al riu.
Atès que recentment, el Govern central va publicar la Llei d’Avaluació ambiental (Llei
21/2013). Aquesta llei, en les disposicions final quarta i cinquena, legalitza la cessió de
drets d’aigua i l’ús de infraestructures de interconnexió entre usuaris privatius, sense
necessitat de passar per un Pla Hidrològic Nacional. Aquesta cessió de drets d’aigua e
infraestructures implica la legalització dels bancs d’aigües entre conques o lo que és lo
mateix, legalitza tot tipus de transvasament, entre ells el de l’Ebre.
Atès que aquesta actuació del Govern Central amb la proposta del PHCE significa una
invasió competencial; per la qual s’ha presentat un recurs contenciós administratiu davant
del Tribunal Suprem per la vulneració de la disposició addicional desena de la Llei de
l’Estat 11/2005, del 22 de juny, i es modifica la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla
hidrològic nacional i davant de la Unió Europea pels incompliments de la Directiva marc de
l’aigua i altres directives ambientals, a fi que el PHCE s’ajusti als requeriments de la
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legislació comunitària i, especialment, que estableixi un règim de cabals ecològics que
garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en un bon estat ecològic,
d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de cabals aprovada pel la
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya.
Atesa la necessitat de continuar desenvolupant estudis tècnics i científics des dels diversos
organismes de l’Administració catalana (ACA, IRTA i universitats) per reforçar els
arguments de defensa del règim de cabals ambientals proposats per Catalunya i per
justificar l’oposició al PHCE proposat per l’Estat.
Atesa la necessitat de subscriure l’instrument de col·laboració amb l’Administració general
de l’Estat perquè es puguin executar i coordinar les actuacions pendents –que ambdues
administracions han de dur a terme en l’àmbit de les competències respectives– del Pla
integral de protecció del delta de l’Ebre (PIPDE), i especialment les que evitin la regressió i
subsidència del delta de l’Ebre i garanteixin el bon estat ambiental de les aigües, de la
xarxa d’indicadors i dels filtres verds, entre altres.
Per tot això, proposem els següents
ACORDS
Primer. Mostra el rebuig total al Pla de Conca de l’Ebre aprovat pel Govern central el
passat 28 de febrer de 2014.
Segon. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de crear un front
català de rebuig al nou Pla de Conca de l’Ebre per part de totes les institucions de
Catalunya.
Tercer. Rebutjar els bancs d’aigües entre els usuaris de la Conca de l’Ebre amb la resta de
demarcacions hidrogràfiques de l’estat espanyol ja que impliquen el transvasament de
l’Ebre
Quart. Rebutjar l’ús del canal Xerta-Sénia com infraestructura de transport en un possible
banc d’aigua entre la Conca de l’Ebre i la del Xúquer i/o Segura.
Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya a pronunciar-se en relació a disposicions final
quarta i cinquena de la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013).
Sisè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a impulsor i executor del canal
Xerta-Sénia a que prengui les mesures legals oportunes perquè aquest canal no sigui
utilitzat com infraestructura de transport fora de la Conca de l’Ebre.
Setè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, i al govern de
l’Estat espanyol així com a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Barbar Scuderi

Joan Garriga

Sant Pere de Ribes, 15 abril de 2014”
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que aquesta moció és una continuïtat d’algunes
altres ja presentades en aquest Ple: forma part de la defensa de l’aigua. Considera que la
moció ja és prou específica, per la qual cosa, espera que es doni suport per part de tots els
grups. Reitera que és una demanda dels municipis de l’Ebre i a l’igual que s’ha donar suport,
en altres ocasions, a d’altres zones del país, ara, pensa, que seria interessant que es fes per la
gent de l’Ebre.
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Joan Garriga (UM9-PA): explica que el que tot indica és que hi ha, de nou, un greuge
important a la zona i un transvasament de l’Ebre encobert, inclòs, amb invasions de
competències i sense fer cas a algunes resolucions aprovades per part del Parlament de
Catalunya. Segurament, hi haurà una lluita territorial (entre regants d’ambdues vessants i,
possiblement, a posteriori, entre Comunitats Autònomes). Considera que cal fer costat a la gent
de l’Ebre perquè es tracta del seu mode de vida i, també, resulta una garantia per la resta.
Lluis Giralt (CiU-ViA): confirma que votaran a favor per la defensa dels cabals de l’Ebre per
mantenir la situació actual, d’una part molt important que és Catalunya. Hi ha algunes
apreciacions de la moció, per això, que poden tenir una visió més tècnica, encara que confirma
que el seu grup, també, defensa els interessos de la gent de l’Ebre.
Abigail Garrido (PSC-PM): reconeix que, cada divendres, veuen amb estupefacció el Consell
de Ministres per veure quina en tenen de guardada. A més, considera que aquest cas es va
aprovar, inclòs, de forma autoritària. Es tracta d’una situació que afecta al territori, sense
comptar amb la gent del territori. Tal i com s’ha fet, a nivell institucional allà on governa, també,
el Partit dels Socialistes de Catalunya, confirma que donaran suport a la moció.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció, Partit
dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra
Unida i Alternativa–Entesa i tres vots en contra del Partit Popular de Catalunya.
12.4.- Moció del grup municipal ICV i UM9 per rebutjar les interlocutòries del TSJC en
contra de la immersió lingüística a les escoles
“Atès que davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les
nostres escoles, expressem altra vegada el nostre suport i compromís amb l’actual sistema
d’immersió lingüística dels centres educatius catalans, un model d’èxit educatiu i garant de
la cohesió social al nostre país, i el compromís de l’Ajuntament de Barcelona vers el
manteniment, millora i extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els
preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya.
Atesa la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la
tenen com a llengua pròpia.
Atès que aquest consistri reiteradament ha mostrat el rebuig a qualsevol mesura que posi
traves a la ciutadania dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder viure en
la seva llengua pròpia amb normalitat.
Atès que el Català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per tant, també ho són les
diferents varietats dialectals del Català conegudes com a valencià, mallorquí i altres parlars
balears i el Català parlat a la Franja, malgrat recentment li hagin canviat el nom pel de
«llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental».
Atès que l’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable,
perquè la compleixi adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nens per la llengua
d’ensenyament, la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares
que vulguin l’educació en castellà.
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles catalanes, on la
immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com a objectiu
principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per raó de llengua, ja que
garanteix el coneixement del català i de l’espanyol independentment de la llengua inicial,
evitant així la segregació dels alumnes.
Atès que aquesta ciutat sempre ha fet costat a les entitats i grups de la nostra ciutat
interessats en organitzar esdeveniments reivindicatius, com el Correllengua, a favor de la
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plena normalització en l’ús social de la llengua, i de la seva unitat arreu dels territoris de
parla catalana, i alhora, facilitar la seva realització en allò que depengui de l’Ajuntament.
Per tot això, el grup municipal d’ICV proposa els següents acords:
Primer. REITERAR EL REBUIG Del contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat
31 de gener per la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que obliga al Departament d'Ensenyament i a les
direccions de cinc centres educatius, a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà.
Segon. Donar suport i fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària per l’escola
catalana a Barcelona el proper 14 de juny, convocada per Somescola.cat, per ratificar la
unitat cívica al voltant de l’escola catalana i mostrar el rebuig social a la judicialització i
politització dels usos lingüístics a les aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del
TSJC.
Tercer. Traslladar al Consell Municipal Escolar.
Barbara Scuderi

Joan Garriga

Sant Pere de Ribes, 15 d'abril de 2014.”
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): vol deixar constància, el recolzament del seu grup a la
convocatòria del proper 14 de juny. Per una altra banda, considera que caldria afegir a la
moció, el fet de traslladar la moció al Consell Municipal Escolar, perquè també ho pogués
recolzar.
Anna Gabaldà (UM9-PA): fa palès el compromís del seu grup (UM9-PA) en treballar per una
escola catalana, tant en la llengua com en els continguts i que no separi els infants i els joves
per la seva llengua d’origen, i que els ajudi a construir una societat més justa. Per una altra
banda, afirma que no es pot permetre que el ministre Wert acabi amb el model lingüístic català.
Confirma que donaran suport.
Lluís Giralt (CiU-ViA): confirma que s’adhereixen a la moció i donaran suport. Considera que
el tractament de la llengua a les escoles, és tot just, un dels factors clau que ha afavorit la
convivència al país. Pensa que això no s’ha de trencar. El seu grup no veu cap problema, al
contrari, veu un model d’integració, de convivència i d’igualtat de possibilitats dels infants i
joves del nostre país.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma, així mateix, que el seu grup també donarà suport. Es
suma i comparteix els diferents arguments que s’han expressat per part de la resta de grups del
Ple.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció, Partit
dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra
Unida i Alternativa–Entesa i tres vots en contra del Partit Popular de Catalunya.
La secretaria fa esment de la incorporació de la relació de precs i preguntes del mes passat a
l'acta d'aquesta Sessió Plenària.
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny-ICV-EUIA
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PREGUNTA: Quan estigui disponible, demana se li faci arribar el calendari de la posada en
marxa de l’oficina d'habitatge (Consell Comarcal) en el nostre municipi, per tal de donar aquest
servei de proximitat. L'Alcaldessa li comunica que dilluns vinent es signarà el conveni, a tres
bandes.
RESPOSTA: El passat dilluns es va signar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Garraf per la prestació dels serveis de l'Oficina Local Comarcal, a les dependències
municipals. En aquest sentit, la data d'inici dels serveis a prestar és l'1 d'abril. Així mateix, a
partir d'aquella data, aquests serveis es prestaran tots els dilluns a l'OAC de Ribes i tots els
dimecres a l'OAC de Les Roquetes.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Demana que es faci l’aclariment, segon el ROM, sobre els debats i les
justificacions de les explicacions del vot.
La Secretària procedeix a llegir el punt del ROM corresponent a aquesta qüestió.
PREGUNTA: Demana saber les dades de la campanya d'escolarització (escoles, cicles,
batxillerats...).
RESPOSTA: Us informem que el Servei d’Educació disposa de la informació següent en
relació a les preinscripcions de P3 i 1r d’ESO de Sant Pere de Ribes:
Preinscripció a les escoles de Sant Pere de Ribes - Curs 2014-2015
Les Roquetes

Curs

Escola les Roquetes
Escola Santa Eulàlia
Escola Mediterrània
TOTALS

P- 3
P- 3
P- 3

Ribes

Curs

Escola els Costerets
Escola Riera de Ribes
Escola el Pi
Escola les Parellades
TOTAL
Total preinscripcions
P3

P- 3
P- 3
P- 3
P- 3

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)
2
2
2
6

31
45
52
128

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)
1
2
1
1
5

38
45
8
33
124

Línies
(oferta
definitiva)
2
2
2
6
Línies
(oferta
definitiva)
1
2
1
1
5

252

Preinscripció als instituts de Sant Pere de Ribes - Curs 2014-2015
Les Roquetes

INS Alexandre Galí
INS Xaloc

Curs
1r
ESO
1r
ESO

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)

Línies
(oferta
definitiva)

3

70

3

3

54

3
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TOTAL

6

Ribes

Curs

INS
Can
Puig
INS
Montgròs
TOTAL
Total preinscripcions
1r ESO

1r
ESO
1r
ESO

124

6

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)

Línies
(oferta
definitiva)

4

77

3

3
7

112
189

4
7

313

Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació-Educació i Treball
PREGUNTA: Voldria saber si s'entrarà en el debat i, per tant, es traslladarà aquest, existent a
nivell nacional, respecte a la LOMCE (d’insubmissió o no respecte aquesta llei i saber quin
tipus d’escola tindrem), en el marc del Consell Escolar Municipal.
RESPOSTA: Us comuniquem que en el proper consell escolar municipal es donarà compte de
la moció aprovada en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la
LOMCE (Ple de la corporació 29/10/14) i que si es vol es podrà obrir un torn de paraules.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació-Educació i Treball
PREGUNTA: Voldria tenir informació sobre el projecte de la nova web municipal. Bàsicament,
vol tenir més informació sobre el desenvolupament d'aquesta (com està evolucionant).
RESPOSTA: Es detallen a continuació el conjunt de tasques que es van determinar eren
necessàries arrel de l’abandonament del projecte per part d’Altran per posar en funcionament la
web. Al costat de cada tasca està el percentatge d’acompliment de la mateixa:
- Actualització del gestor de continguts Liferay a la versió 6.1.2 (100%).
- Traspàs de la plantilla de la Home (100%).
- Traspàs dels continguts de la Home (100%).
- Traspàs de la plantilla de les pàgines internes (100%).
- Configuració del la infraestructura final de servidors de la aplicació (clúster i balanceig)
(100%).
- Nou menú de navegació (100%).
- Portlet d’agenda municipal (100%).
- Portlet de notícies (100%).
- Portlet agenda de l’alcaldessa (30%).
- Creació de la estructura d’usuaris editors (100%).
- Creació de la estructura de pàgines i assignació de permisos als diferents usuaris (90%).
- Formació als usuaris en la introducció dels continguts (100%).
- Generació / introducció dels continguts per part dels usuaris (70%).
- Creació dels continguts de la seu electrònica (40%).
- Configuració i activació del sistema d’estadístiques d’ús (20%).
- Detalls varis pendents dels continguts (60%).
- Preparació de la infraestructura necessària per la publicació de la web en housing temporal
(20%):
o Preparació del servidor de virtualització (100%).
o Instal·lació del Liferay (0%).
o Instal·lació de la BD Oracle (0%).
o Posada en marxa de la màquina al proveïdor (0%).
o Traspàs de continguts i posada en marxa final (0%).
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Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de RRHH i Noves Tecnologies
PREC: Respecte a la nova Comissió de l'Aigua que s’ha de crear, demana que es posi en
marxa el més aviat possible, per tal d’endegar possibles ajudes a les famílies més necessitades
a l’hora de pagar el rebut corresponent (per exemple, posant en marxa elements que
afavoreixin la tarificació social per aquelles persones que ho puguin necessitar per problemes
econòmics...). I, sobretot, demana que no es talli l'aigua o no es correspon, allà on només és un
problema d’accessibilitat.
Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández-PPC
PREGUNTA:. Es queixa que no se li ha donat resposta a la pregunta sobre el tema de l'edifici
que talla el carrer Jacint Verdaguer. Voldria saber com està la situació?
RESPOSTA: Aquesta pregunta es va respondre en el dossier entregat en el Ple del mes de
març, es torna a donar resposta: “L’escombriaire passa de dilluns a divendres a netejar aquest
carrer”.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Demana que en el carrer Miquel Servet a l’alçada de la plaça de la Vinya d’en
Petaca (al costat del contenidors), falta un tros de barana i consideren que podria ser perillós
per la gent gran o persones invidents, per exemple, i caldria solucionar-ho.
RESPOSTA: Els tècnics municipals ja ho estan gestionant.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Demana saber com està el tema de l'edifici de l'antiga Peugeot. Dóna una imatge
d’abandonament preocupant. Vol saber si es pensa fer cap actuació perquè considera que
resulta perillós per les persones que puguin anar-hi per aquella zona.
RESPOSTA: Respecte de l'edifici de la Rambla del Garraf 13-17 (Antiga Peugeot) informar que
després de diferents requeriments verbals a la propietat de l'edifici i davant la passivitat de la
mateixa, en data 11 de novembre de 2013 es notifica decret d’audiència prèvia a l’ordre
d’execució (exp. OE 10/2013) a la mercantil BARNA RESIDENCIAL, SL en relació amb les
condicions de seguretat i salubritat de l’edifici existent a la Rambla del Garraf, 13-17, en virtut
del qual es considera oportú ordenar el tancament del solar atesa la greu situació de
inseguretat i insalubritat de l’immoble.
En data 27 de novembre de 2013 el Sr. GFB, representant de la mercantil, presenta escrit
d’al·legacions que en cap cas justifiquen o atenuen la responsabilitat que tot propietari té en
relació als seus immobles i la obligació de mantenir-los en un bon estat de conservació,
seguretat i salubritat.
En data 26 de febrer de 2014 es dicta decret notificat a BARNA RESIDENCIAL el 20 de març
de 2014 desestimant les al·legacions i ordenant a la propietat que en el termini d’UN (1)
MES procedeixi al tancament del solar de la Rambla del Garraf 13-17 per tal de garantir
les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic en compliment del que prescriu
l’art.197 TRLUC.
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En el cas de que no s'hagi donat compliment al requeriment abans del proper 20 d'abril de
2014 l'Ajuntament disposarà la imposició d'una multa coercitiva d'entre 300€ i 3.000€ segons
s'ha advertit en el darrer decret notificat.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Voldria saber si ja està solucionada l’apagada dels fanals situats als voltants dels
carrers Puig-mola o Guilleries, així com a la zona del mercat municipal.
RESPOSTA: L'apagada dels fanals dels carrers Puig-mola ja estan en funcionament. Els fanals
de la zona del mercat municipal pertanyen al Supp-9, Junta de Compensació.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Demana saber la situació de la instància E201314459, relacionada amb un tema
de via pública: se li ha donat solució?; quines actuacions s'han fet?

VIAPUBLIC.pdf

RESPOSTA: Les obres corresponents a la instància E201314459 van iniciar-se la setmana
passada i finalitzaran en el transcurs d'aquesta setmana.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
Regidor/a remitent/a: Sr. Javier Rodríguez Méndez-PPC
PREGUNTA: Demana es col·loquin un parell de bandes reductores de velocitat a l’avinguda
Miquel Servet, pel fet que els vehicles, sobretot direcció VNG, circulen a gran velocitat en força
ocasions. Proposa que sigui a l’alçada dels passos de vianants del carrer Múrcia, perquè la
zona pot resultar perillosa.
RESPOSTA: A priori, s’ha descartat la col·locació de cap més element reductor de velocitat en
la seva modalitat de bandes de reducció prefabricats. Es farà el càlcul de la velocitat mitja dels
vehicles en aquella via, utilitzant l’aparell cinemòmetre. Si es comprova que la velocitat és
elevada, es procedirà a realitzar controls de velocitat, sancionant els conductors infractors.
Signat: Regidor de Governació i Mobilitat
Sr. Frances Pérez i Tenes
PREGUNTA: Demana la col·locació d’un parell de pilones, a l’avinguda Miquel Servet
cantonada carrer Ortega y Gasset (a l’alçada de la cafeteria l'Àvia i d’una gestoria), al costat
d’un pas de vianants existent, i molt petit. Resulta que el paviment del carrer està a la mateixa
alçada que la vorera i això provoca que els vehicles pugin a dalt de la vorera.
RESPOSTA: Feta inspecció del lloc descrit, efectivament, la vorera està rebaixada al mateix
nivell de l’asfalt, per tal de facilitar l’accessibilitat. No es contempla la opció de posar-hi pilones,
ja que es podrien produir lleus accidents dels cotxes amb l’element fix, i derivar en
reclamacions patrimonials. No hi ha constància en aquest departament de cap incident en
aquell punt.
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Signat: Regidor de Governació i Movilitat
Sr. Frances Pérez i Tenes
Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran-PSC
Vol expressar el seu agraïment cap al departament de Secretaria per la tramesa realitzada de
la informació de la Sessió Plenària, de nou en format zip i de forma ordenada.
PREGUNTA: Comunica que al carrer Escorxador (Ribes) s'ha enfonsat un tros de terra (a l'inici
del carrer). Demana actuació si no s’ha realitzat ja.
RESPOSTA: El regidor de Via Pública el Sr. José L. Llácer, li confirma que ja ha està resolt.
PREGUNTA:. Comunica que els dies abans de la Fira del passat dissabte 22 de març, hi havia
força brutícia als carrers de la zona on s’havia de celebrar (papers, plàstics i brutícia, en
general). Demana que es tingui cura perquè ja va rebre alguna que altra queixa d’algun
ciutadà.
RESPOSTA: Els dies d'abans a la Fira, va fer molt de vent i això va provocar aquesta brutícia.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública

PREGUNTA:. Vol fer constar que va estar parlant amb una persona que participava a la Fira
d’estocs, la qual se li va queixar que no hi hagués més presència de les entitats del municipi.
RESPOSTA: La Fira d’estocs celebrada el dissabte 22 de març de 2014, a la Ctra dels Cards/
C.Sitges de Ribes, va estar organitzada per l’associació de comerciants Fem Ribes. L’objectiu
d’aquest tipus d’actes és donar sortida als productes de final de temporada, fer promocions,
interactuar entre els participants, donar-se a conèixer, i en definitiva, dinamitzar el comerç local.
Fem Ribes i UCER compten amb el suport de l’Ajuntament per posar en marxa el conjunt
d’accions i projectes per la promoció i dinamització del comerç local. Pel que fa a les fires, són
les entitats qui gestionen els participants i col·laboradors que hi seran presents.
En la línia de suport cap a les entitats, des de Promoció Econòmica es recullen aquelles
peticions que arriben al departament, tant per part d’establiments com d’entitats locals.
Aquestes es fan arribar a les associacions de comerciants perquè com a organitzadors
d’aquest tipus de fira puguin col·laborar i establir sinergies (donar-se a conèixer mútuament,
possibles tallers, promoure punts d’informació i sensibilització..., dinamitzar la fira en general...).
Signat: Lluis Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
Regidor/a remitent/a: Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: Demana que es posin al dia les actes de les Sessions Plenàries, i se’ls hi facin
arribar per tal de desenvolupar la tasca de fiscalització, que consideren que han de fer.
RESPOSTA: En aquests moments s’ha reforçat el departament de Secretaria, tan aviat com
ens sigui possible les actes es posaran al dia, i s’enviaran com sempre a tots els regidors.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
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Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
Regidor/a remitent/a: Sr. Joel Sans Cuadrat-PSC
PREGUNTA: Demana, per una banda, la relació d’actuacions, criteris tècnics i costos relatiu al
local de l’entitat del ball de diables, per tal de complementar les respostes rebudes sobre
aquest tema.
RESPOSTA: Segons la instància que va presentar l'Entitat Ball de Diables, demanant la
pavimentació del seu local, així com l'arranjament d'un baixant d'aigües residuals i la instal·lació
d'un lavabo; en el 2011 es va adjudicar a Construccions Joan Giralt només la pavimentació i
l'arranjament del baixant, deixant pendent la instal·lació del lavabo.
Tenint coneixement de que les Entitats corresponents a la Hermandad del Santo Cristo
i la Dragona també van sol·licitar la instal·lació d'un lavabo, s'ha procedit a continuar
les millores demanades.
Les obres executades per la brigada només han estat l’aixecament de les parets i les
connexions al clavegueram i la resta de d’infraestructura (instal·lacions elèctriques,
instal·lació d'aigua i l'enguixat del sostre) ha estat a càrrec de l'Entitat.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREC: Demana, a través del mecanisme que sigui adequat (convocatòria pública, per
exemple), es faci extensiva, a la resta d’entitats del municipi, i es posi al seu abast, aquesta
possibilitat de realitzar reformes necessàries en els seus locals, si ho consideren oportú, amb
les condicions utilitzades per l’entitat abans esmentada.
Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado-PSC
PREGUNTA: Demana les dades d'escolarització de les escoles i dels instituts, d’aquesta
darrera campanya.
RESPOSTA: Us informem que el Servei d’Educació disposa de la informació següent en
relació a les preinscripcions de P3 i 1r d’ESO de Sant Pere de Ribes:
Preinscripció a les escoles de Sant Pere de Ribes - Curs 2014-2015
Les Roquetes

Curs

Escola les Roquetes
Escola Santa Eulàlia
Escola Mediterrània
TOTALS

P- 3
P- 3
P- 3

Ribes

Curs

Escola els Costerets
Escola Riera de Ribes
Escola el Pi
Escola les Parellades
TOTAL
Total preinscripcions
P3

P- 3
P- 3
P- 3
P- 3

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)
2
2
2
6

31
45
52
128

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)
1
2
1
1
5

38
45
8
33
124

Línies
(oferta
definitiva)
2
2
2
6
Línies
(oferta
definitiva)
1
2
1
1
5

252
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Preinscripció als instituts de Sant Pere de Ribes - Curs 2014-2015
Les Roquetes

INS Alexandre Galí
INS Xaloc
TOTAL

Curs
1r
ESO
1r
ESO

Ribes

Curs

INS
Can
Puig
INS
Montgròs
TOTAL
Total preinscripcions
1r ESO

1r
ESO
1r
ESO

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)

Línies
(oferta
definitiva)

3

70

3

3
6

54
124

3
6

Línies (oferta
Preinscripcions
inicial)

Línies
(oferta
definitiva)

4

77

3

3
7

112
189

4
7

313

Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació-Educació i Treball
PREGUNTA: Demana saber quina branca de batxillerat es tindrà a l’ institut Montgròs (Ribes).
Vol que li comuniquin en el moment en el qual tinguin coneixement.
RESPOSTA: Us Comuniquem que d’Institut Montgròs té concedit el batxillerat diürn ordinari no
artístic. La direcció del centre conjuntament amb Inspecció han de decidir quina serà
l’especialitat que ofertarà.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona, Formació-Educació i Treball
Regidor/a remitent/a: Sr. Francisco José Perona Jiménez-PSC
PREGUNTA: Comunica que han estat revisant, darrerament, els plecs de condicions
d'instal·lacions esportives i han detectat que respecte l’Estudi financer del plec de condicions
del camp de futbol de les Roquetes, es comptaven uns ingressos per lloguer per usuaris
habituals. Exposa que amb el canvi de les ordenances del passat mes de novembre i amb la
modificació de l’exempció a les entitats, demana saber qui es farà càrrec del muntant dels
ingressos que havia de rebre el concessionari.
RESPOSTA: A l’Estudi d’Equilibri Econòmic del plecs per la licitació de la concessió de la
gestió del camp de futbol de les Roquetes, hi ha una partida d’ingressos per lloguers, però
aquesta no es refereix als ingressos pels lloguers de les entitats i si pels lloguers dels usuaris a
nivell particular. La partida de l’E.E.E del plec és concretament la segona, amb el concepte
Lloguers Instal·lació Esportiva (mínim 3 lloguers mes) per import mensual de 240,00 € i anuals
uns 2.880,00 €. I a la proposta presentada pels concessionaris, Penya Jove de les Roquetes i
que és per la que es regeix el contracte, és de 320,00 € mensuals i 3.840,00 € anuals.
Signat. Marcos Gordaliza i Missian
Regidor de Salut i Esports
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PREGUNTA: Torna a sol·licitar, per enèsima vegada, l'informe anomenat Memòria tècnica
relativa a la instal·lació de l'envelat.
RESPOSTA: Aquest informe es va enviar amb el dossier de Precs i Preguntes corresponent al
Ple del dia 28 de gener de 2014, amb la Sessió Plenària del dia 25 de febrer de 2014,
concretament l’ANNEX 8: CONDICIONS TÈCNIQUES D’INSTAL·LACIÓ D’UN ENVELAT A
LES PISTES DE CAN PUIG, informe realitzat per Serveis Territorials.
PREGUNTA: Demana, de nou també, l’informe del departament de Governació relacionat amb
el correfoc. Informa que li han fet arribar l’opinió de tothom, però el que vol és el parer del cap
inspector a través del seu informe tècnic.
RESPOSTA: El regidor de Governació, el Sr. Francesc Pérez, li contesta que ja li han donat
resposta en diverses ocasions, informant-li que no havia cap informe a realitzat, degut al fet
que no havia cap element distorsionador ni perillós). Per tant, reconeix que no hi cap informe
previ, senzillament es va demanar que s'apaguessin els llums i així es va portar a terme. El
regidor Francesc Perona, torna a insistir que es faci aquest informe i s'avaluï aquesta acció en
la seva justa mesura de forma objectiva (posa d’exemple que si és necessari un informe tècnic
per “penjar” una pancarta considera que en un acte amb prop de 800 persones, a les fosques,
caldria tenir, també, un informe d’intervenció).
14. Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
Fa un aclariment envers la intervenció en la passada Sessió Plenària sobre la Fira que es va
celebrar a Ribes. Les entitats participen les que volen, al cap i a la fi (vol fer-ho constar). Entén
que participen de forma voluntària en la fira d’estocs. La persona amb la qual va parlar, es
queixava, únicament, que no intervinguessin més entitats.
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
En primer lloc, vol fer un reconeixement envers la interventora, la qual marxa d’aquest
ajuntament. Destaca la seva feina important dintre del mecanisme de l’ajuntament,
principalment, per les aportacions i els aprenentatges que ha tingut gràcies a ella. Li dóna les
gràcies, finalment, i li desitja molta sort.
1.- Vol saber què passarà a hores d’ara amb la Intervenció. Aquesta nova incorporació quan es
produirà? Demana que es mantingui informats als diferents grups. L’alcaldessa, li respon que
aquesta setmana, encara s’han fet dues entrevistes més de les persones habilitades
procedents del Col·legi d’Interventors i a finals de setmana, s’acabarà prenen una decisió sobre
la persona que ocuparà el lloc. De totes maneres, destaca que serà quan més aviat possible.
La regidora es dóna per satisfeta amb la resposta facilitada.
2.- Respecte al programa de Festa Major de Sant Pere han rebut comentaris que s’havia
canviat d’empresa gestora. Consultades les diferents Juntes de Govern no han trobat aprovat
aquest canvi. Vol saber si s’ha donat a una empresa de fora; vol saber si s’ha adjudicat o no. Li
ha cridat l’atenció, si més no, que sent un tema que no constava en el programa d’acció política
del Govern, es plantegés la possibilitat de la seva modificació. Voldria saber, en primer lloc, per
tant, si aquests comentaris són certs. I en cas que així sigui, volen saber perquè, com, quan i
fins quan.
3.- Degut al fet que diferents temes que volia plantejar ja han estat contestats al llarg d’aquesta
Sessió Plenària (web municipal, ràdio i mitjans de comunicació a l’expectativa del Consell
d’aquest dijous vinent...). Per tant, realitza un prec generalitzat, demanant una reunió del seu
grup amb l’equip de govern per tal de tractar tots aquests temes de forma més àmplia.
Regidor sr. José Asín (PPC):

50

Ple ordinari
22 d’abril de 2014

1.- Es sumen al reconeixement de la interventora. Destaca que és molt important, i que els
seus informes conjuntament amb els de Secretària són summament importants per prendre
decisions.
2.- Pregunta adreçada al senyor Joan Garriga (tema Urbanisme), sobre una consulta
contestada sobre neteja per part del senyor Llàcer. Sobre l’edifici que talla el carrer Jacint
Verdaguer. Es va construir un edifici que talla el carrer, el qual continua seguidament. Vol saber
que pensa fer l’equip de Govern.
3.- Sobre la pregunta realitzada sobre el solar de l’antiga Peugeot. A la resposta especifica que
en data 20 d’abril es portaria a terme la sanció corresponent per no tancar el solar. Volen saber
si s’ha realitzat l’esmentada sanció, encara que consideren que no seria suficient. Consideren
que s’hauria de portar a terme, de forma immediata, el tancament de tots els possibles
accessos a aquest solar per evitar que la canalla pogués entrar.
4.- Perquè ha desaparegut la font de la Vinya d’en Petaca. Per quin motiu ha estat treta.
5.- Sol·licita que es prenguin mesures per tal de facilitar l’entrada de la documentació del Ple
als comptes de correu electrònic (augmentant la capacitat, per exemple). L’alcaldessa contesta
que ja es va parlar, en el seu moment, amb el departament d’Informàtica i havien pres mesures
al respecte (demana que es mantinguin al dia els comptes).
Intervé el regidor d’Urbanisme, per comentar que respecte al tema del carrer Jacint Verdaguer,
van interpretar que era un problema de neteja. El regidor li explica que a la seva pregunta hi
havia dues qüestions: una de neteja i una altra, del carrer tallat. El regidor d’Urbanisme
contesta que tornaran a revisar la pregunta per donar compte de la resposta.
Respecte al tema del solar de la Peugeot, el regidor d’Urbanisme expressa que els comentaris
del regidor són, únicament, la seva opinió, envers la possibilitat que pugui haver qualsevol
desgràcia a la zona.
Regidor sra. Anna Maria Herrera (PSC-PM):
1.- Recorda que en el passat Ple del mes de gener, van sol·licitar els informes de tancament
sobre les festes majors de Sant Pau i Santa Eulàlia. Desprès de tres mesos ho tornen a
sol·licitar. L’alcaldessa li comenta que sembla ser que encara no estan acabats i certifica que,
efectivament, ja fa tres mesos.
2.- Segons la premsa, sembla ser que els acords que l’equip de govern van arribar amb l’entitat
organitzadora de les processons de Setmana Santa, no eren tal, sinó al contrari. Per tant,
demana conèixer justament quins són aquests acords, que diu el Govern, als quals van arribar
amb aquesta entitat.
3.- Respecte al solar que es troba al costat de l’antiga Ford, a la rambla del Garraf, encara hi ha
camions i autocars vells. Sembla ser, de totes maneres, que properament es produirà l’obertura
d’una nova activitat econòmica. Demana informació en referència a aquesta nova activitat.
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
1.- Comenta que en data 26 de març de 2014, el carrer Pere Carbonell i Grau estava tallat, a
l’igual que data 7 d’abril de 2014 (al voltant del migdia), al carrer de Sitges. Voldria saber a que
són deguts aquests tancaments de carrers. L’alcaldessa li comenta que aquest darrer va ser a
conseqüència del fet que a un restaurant de la zona se li va encendre la xemeneia, i els
bombers van haver de tancar un tros de carrer. La regidora, doncs, demana saber, de forma
habitual, quan i perquè es tanquen els carrers. L’alcaldessa li diu que, a vegades, són accions
que requereixen una acció de forma immediata que es fa difícil aquesta comunicació, però
assegura que s’intentarà.
2.- En data 4 d’abril de 2014, es va produir la visita del conseller de la Generalitat de Catalunya,
el senyor Felip Puig. Voldria saber quins són els motius pels quals no es va convidar als
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membres de l’oposició. L’alcaldessa li comenta que va ser un acte de partit, no un acte
institucional. La regidora recorda, així mateix, el cas de la visita de la consellera Neus Munté, la
qual va visitar recentment la residència del Redós. En aquell cas, en canvi, va entendre que no
es tractava d’una invitació, perquè sinó ella, personalment, hagués anat. Demana, per tant, que
quan es tracta d’una invitació aquesta sigui clara i concisa, per tal de poder assistir.
L’alcaldessa diferencia entre el que van entendre els regidors i la intenció del govern que va
ser, tot just, la de convidar als altres membres del Consistori a aquesta visita, per la qual cosa,
la seva sorpresa encara va ser major pel fet de no veure participar a ningú més que no fos
govern. L’alcaldessa confirma que es va enviar un correu. La regidora senyora Abigail Garrido
confirma que, únicament, hi havia una cita a l’agenda. Així mateix, com a protocol, comenta
que abans es feia una invitació expressa, per les visites institucionals, per tots els membres del
Consistori. Posteriorment, el regidor de la cartera corresponent feia un recés amb la persona
que realitzava la visita, per tal de comentar temes més concrets. En resum, la regidora demana
que quedi, doncs, explícitament clar que resten convidats a l’acte en qüestió.
3.- Demana totes les memòries de l’any 2013, de nou. Si us plau, demana que, el més aviat
possible, siguin lliurades. L’alcaldessa diu que s’han enviat les que han estat finalitzades (la
resta es faran arribar quan estiguin enllestides).
4.- Posar en coneixement, que la zona de la carretera de Sitges, entre la benzinera i l’entrada
de Can Macià, està especialment bruta. Demana que es netegi, el més aviat possible.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
1.- Comenta que respecte a la convocatòria de la Comissió Informativa del dia Sant Jordi, hi ha
un punt sobre la resolució a les al·legacions a la plantilla i l’rlt. Demana saber quan es pensa
portar a Ple. L’alcaldessa li diu que no poden esperar al proper Ple per una qüestió de terminis,
degut al fet que hauria silenci administratiu si es deixa pel Ple del mes de maig. La regidora vol
saber quan s’ha tingut aquesta documentació i les raons per les quals, llavors, no s’ha passat
per la Sessió Plenària que estan celebrant.
El regidor d’Organització, li recorda que el termini de presentació d’al·legacions finalitzava el
passat 14 d’abril, i resulta que ja havia passat la Comissió Informativa. Van valorar, per tant,
d’incorporar-ho a aquest Ple extraordinari en comptes de fer-ho per urgència en el dia d’avui.
La regidora comenta que a la Junta de Portaveus, no es va comentar res sobre aquest tema. El
regidor d’Organització, li contesta que no es sabia si hauria al·legacions.
Finalment, la regidora fa un prec, sol·licitant que en qüestions d’aquest tipus, els hi agradaria
que l’equip de govern es posés en contacte amb el seu grup per tal de ser consultats si és
possible que aquests temes es passin per urgència o no. L’alcaldessa diu que no havia
alternativa al respecte.
Regidora sra. Francisca Carrasquilla (PSC-PM):
1.- Sol·licita, en referència a la Junta de Govern Local celebrada el passat 1 d’abril (punt 10:
desestimació de petició), l’informe del director de Règim Intern, així com l’informe de Secretaria
i còpia de la instància que va presentar aquesta treballadora de la Casa.
Regidor sr. Francisco Perona (PSC-PM):
1.- Comenta que uns veïns els han fet arribar còpia d’un escrit que pensaven entrar al registre
de l’ajuntament, perquè s’estudiés la possibilitat d’un canvi d’ubicació dels contenidors del
carrer Miquel Servet amb plaça Vinya d’en Petaca. Sembla ser que ja hi ha dos llocs amb
contenidors soterrats als voltants (carrer Federico García Lorca i a la mateixa plaça). Aquests
veïns, comenten que, bàsicament, quan hi ha festes populars, estèticament no queden massa
bé. També pel fet de ser, la plaça Vinya d’en Petaca, un emplaçament significatiu.
2.- Sobre l’informe sol·licitat en anteriors Sessions Plenàries, afirma que intentarà esbrinar
perquè no volen donar-li aquest informe. Perquè no es vol que la policia local valori un acte? La
pregunta és, en aquest cas, doncs: qui va donar l’ordre d’apagar els llums?; i si el responsable
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d’aquesta ordre va traslladar, i de quina forma, aquesta ordre al departament de Governació.
Vol endevinar, per tant, perquè no hi ha informe o perquè no es vol fer aquest informe.
3.- Es refereix a una qüestió sol·licitada darrerament pel seu company Joel Sans, de manera
molt respectuosa, sobre l’arranjament d’un local d’una associació. No s’ha vist cap informe
d’aquestes obres, de moment. Volen un aclariment, abans de fer cap acusació, donat que el
regidor de Via Pública i, per tant, comandament polític de la brigada municipal, és alhora el
president d’aquesta associació, el qual va fer anar a la brigada a fer l’esmentat arranjament. Ja
ho han demanat un parell de vegades. Posa de manifest que la darrera resposta és un “copy
and paste” de la primera resposta que van donar. Volen saber: qui va donar l’autorització?;
quins van ser els costos?; els informes de les despeses; els informes de Serveis Territorials;
l’informe d’Intervenció... En general, sol·liciten tota la informació que es genera en el moment
que es fa qualsevol tipus d’arranjament. Reitera que ho tornen a demanar de forma molt
educada per tal de clarificar aquest tema, encara que, de moment, no han rebut ni un sol
document. Sol·licita, així mateix, que el tema dels precs i preguntes es prengui amb seriositat,
per tal de poder accedir a la documentació que tenen dret a tenir. L’alcaldessa, per la seva
banda, demana més respecte per part de la figura del regidor. Confirma que es donarà per
escrit.
Com a portaveu del grup municipal CiU-ViA i com a regidor de Serveis Econòmics, vol
reconèixer la feina feta per part de la interventora i, sobretot, la seva capacitat didàctica. Li
desitja molta sort.
Finalment, l’alcaldessa agraeix, a la interventora la tasca realitzada, desprès de 10 anys,
envers el nostre ajuntament i, al cap i a la fi, la bona gestió realitzada. Li dóna les gràcies.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la senyora Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan són dos quarts d’onze de la nit, 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'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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