Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 22 DE
GENER DE 2013

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

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

EXCUSATS:
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Joan Garriga Quadres
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
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Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets d’alcaldia
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
3. Aprovació acords entre representants dels treballadors i l’Ajuntament
4. Aprovació expedient extrajudicial de crèdit de despeses salarials dels complements de
les incapacitats temporals
5. Aprovació assumpció de treballs en fase de liquidació de l’empresa Garraf Promocions
Municipals, SA
ALTRES ASSUMPTES
6. Moció del PSC i ICV-EUiA per assegurar el suport a les persones aturades mitjançant
prorroga del PROGRAMA PREPARA, l’adopció de mesures contra l’atur juvenil i de
suport als desocupats més vulnerables i garantir un servei públic d’ocupació de qualitat
7. Moció PSC i ICV-EUiA en contra del Real Decreto-Ley 28/2012 de las medidas de
consolidación y garantía de la Seguridad Social
8. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
9. Mocions, precs i preguntes
L’Alcalde felicita per la maternitat a la regidora Núria Mestres Casas, la qual es
reincorpora i se li dóna la benvinguda.

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de data 18 de
desembre de 2012, per unanimitat dels divuit membres presents, dels vint-i-un que composen
la Corporació.

2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
DECRET D’ALCALDIA 723/2012
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES

De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
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1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 26 al 30 de novembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201219756

65,40€

HERRERA CASTILLA, JONATHAN

Roger de Flor, 100
Bxs-1 B

Taules i cadires

201219714

80,50€

RIOS MARTINEZ, MARTA DEL
PILAR

Mare de Déu de
Montserrat, 53, 2n-1a

Mudança

201219752

10€

MONTES PEREZ, MANUEL

Edisson, 48

Bastides

201219768

20€

CAMBRILS DEVELOPS, S.L.

Av. De les Roquetes,
58

Mercaderies
expositors

201219738

20€

SANCHEZ LUNA, JUAN

Montgrí, s/n

Horts urbans

i

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
D E C R E T 724/2012
AUDIÈNCIA GALA PLACIDIA, 30
Rebudes diverses denuncies referents al mal estat de conservació i manteniment de la
finca situada al carrer Gala Placidia, 30 al nucli de Ribes, així com, l’acumulació de diversos
materials (dipòsits, vehicles etc.) emmagatzemats des de fa temps.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data, de 15 de novembre de 2012 pel
qual, creu oportú requerir al propietari del solar que, efectuï la neteja del solar i la retirada dels
materials acumulats a la finca, en un termini de 15 dies.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
l’esmentada finca correspon al senyor E.A.F.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 32 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com l’art. 29.2 b) Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR al senyor E.A.F (d’ara endavant, l’interessat) un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció del
present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE-44/2012), als
efectes que pugui presentar al·legacions, documents o justificacions que consideri oportuns,
mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat.
D E C R E T 725/2012
ADJUDICACIÓ CONTRACTE CONTRACTE D’OBRES DEL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE DE
REHABILITACIO DE LA COBERTA PLANA INTRANSITABLE DEL PAVELLO
POLIESPORTIU DE LES ROQUETES I INICI DE LA LICITACIÓ.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local l’adjudicació de l’obra perquè
l’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig en el
termini de 15 dies des de la data de formalització del contracte, i conclourà abans del dia 30 de
gener de 2013, aboco aquesta competència per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, havent
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de donar compte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que tingui lloc d’aquest òrgan
de govern.
La Junta de Govern en sessió de data 27 de novembre de 2012 va aprovar el plec de
clàusules DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ADJUDICAR LES
OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA COBERTA PLANA INTRANSITABLE
DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LES ROQUETES I INICI DE LA LICITACIÓ.
Iniciada la licitació havent-se demanat 3 ofertes a les empreses següents, amb el resultat
de:
ROBERSA IMPERMEABILIZACIONES SL, la qual ha comunicat que renuncia a la
licitació perquè no es poden comprometre a disposar del material necessari en el termini
assenyalat.
ACIEROID, SA, la qual ha comunicat que renuncia a la licitació perquè no es poden
comprometre a disposar del material necessari en el termini assenyalat.
DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES SL, la qual ha presentat oferta en els termes
econòmics següents: 72.697,50 més 15.266,48 d’IVA per un total de 87.963,98 euros. Amb una
garantia de 10 anys i amb les millores descrites en la seva oferta.
Per la qual cosa, i atès l’informe del tècnic municipal, es proposa l’adjudicació del
contracte a DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES SL, la qual ha presentat oferta en els termes
econòmics següents: 72.697,50 més 15.266,48 d’IVA per un total de 87.963,98 euros. Amb una
garantia de 10 anys i amb les millores descrites en la seva oferta.
Atès que havent requerit en data 30 de novembre de 2012 a l’empresa DIRECCIÓ
TÈCNICA DE COBERTES SL, perquè en el termini de deu dies hàbils ingressessi la fiança
definitiva del 5% de l’import proposat per l’import de 3.634,87 euros.
Atès que en aquesta mateixa data 30 de novembre de 2012, DIRECCIÓ TÈCNICA DE
COBERTES SL, ha ingressat per mitjà de transferència a un compte municipal la quantitat de
3.634,87 euros
Atès l’informe d’intervenció núm. 2012/0959
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Adjudicar a l’empresa DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES SL el
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ADJUDICAR LES OBRES DEL
PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA COBERTA PLANA INTRANSITABLE DEL PAVELLO
POLIESPORTIU DE LES ROQUETES I INICI DE LA LICITACIÓ, que es compromet a fer l’obra
per la quantitat de 72.697,50 més 15.266,48 d’IVA per un total de 87.963,98 euros. Amb una
garantia de 10 anys i amb les millores descrites en la seva oferta.
SEGON.- Donar de baixa de la partida pressupostària corresponent, la diferència entre
l’import de licitació de 89.869,21 euros i l’import adjudicat de 87.963,98 euros, per una
diferència de 1.905,23 euros.
TERCER.- Notificar a l’empresa DIRECCIÓ TÈCNICA DE COBERTES SL, adjudicatari
del contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini
de 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació al licitador en la
forma prevista en l’article 156.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant.
DECRET 726 /2012
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 22 d’agost de 2012 i registre d’entrada núm. E201210057 el Sr. J.R.V.R
i la Sra. B.C.C, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Vist que en data 3 de desembre de 2012, el Sr. V. i la Sra. C signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 18/2012 el Sr. J.R.V.R i la Sra. B.C.C proveïts amb DNI. núm. 77092754-C i
núm. 06012854-X respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
D E C R E T 727/ 2 0 1 2
RESOLUCIÓ ARXIU
Assumpte: Resolució acordant el sobreseïment de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 12058593
Comença per (expedient i nom): 1200001854 D.M.V.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200001854 D.M.V.M
Total expedients: 1
Instructor de l’expedient
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
En el seu dia es va incoar l’expedient sancionador que es relaciona en el llistat annex
per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient formula proposta de resolució en els següents
termes:
Vist que en l’expedient que es relaciona s’ha produït errades en els elements que van
donar lloc a la seva incoació o en la tramitació del mateix, que en aquest moment del
procediment no permeten la seva esmena, és procedent acordar el sobreseïment i arxivament
del mateix, sense declaració de responsabilitat.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució i en ús de les atribucions conferides per
l'article 74.1 de la Llei de seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador que es relaciona en el llistat
adjunt, incoat per infracció de circulació que s'indica, sobreseient el mateix i procedint al seu
arxiu, sense declaració de responsabilitat.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
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D E C R E T 728 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 12058594
Comença per (expedient i nom): 1200005888 F.M.P.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005888 F.M.P.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per a la realització de la conducta denunciada.
A la vista de la proposta de l'instructor de l’esmentat expedient formula proposta de
resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa les
seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional s'han
d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització viària
que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la
responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 729/ 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 12059707
Comença per (expedient i nom): 1200005432 A.T.P.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003195 P.O.S.
Total expedients: 4
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Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament.
L’instructor dels esmentats expedients, a la vista de les al·legacions formulades i de la
resta de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
Els respectius expedients sancionadors es van incoar com a conseqüència de las
denúncies formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es
concreten, d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu
339/1990, de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74,
sense que les infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
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la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 730 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 12059748
Comença per (expedient i nom): 1200004085 Y.S.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004085 Y.S.M.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
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denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 731 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 12060995
Comença per (expedient i nom): 1200004549 C.T., S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004549 C.T., S.L.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, identificant els conductors presumptament responsables de
les mateixes.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de les al·legacions formulades i de la resta
de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
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L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En l’expedient que és objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a la persona interessada per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de la infracció denunciada, sense que s’haguessin atès
els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar nou
expedient sancionador per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 732 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 12060996
Comença per (expedient i nom): 1200004561 S.B.D.F.M.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005348 J.V.M.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament.
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L’instructor dels esmentats expedients, a la vista de les al·legacions formulades i de la
resta de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
Els respectius expedients sancionadors es van incoar com a conseqüència de las
denúncies formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es
concreten, d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu
339/1990, de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74,
sense que les infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
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persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 733 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ
Assumpte: Resolució acordant deixar sense efecte la sanció imposada en mèrits de
l’expedient sancionador per infracció de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades
identificaves són les següents:
Número de relació: 12061069
Comença per (expedient i nom): 1100002434 G.R.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1100002434 G.R.L.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Amb motiu de denúncia formulada per infracció de circulació, es va incoar l’expedient
sancionador que es relaciona en el llistat annex per infracció als preceptes de la Llei de
seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, que va finalitzar amb la resolució
sancionadora corresponent.
De la documentació existent en el propi expedient es comprova que s’ha produït errada
en la seva tramitació que determinen la impossibilitat de continuar la mateixa, essent procedent
revocar la sanció imposada, sense perjudici de retrotreure les actuacions al moment
procedimental oportú, sempre i quan no s’hagi produït la prescripció de la infracció.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
En conseqüència, aquest Òrgan sancionador, a proposta de l’òrgan competent, en ús de
les atribucions conferides per l’article 68.2 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de dos de març) i de conformitat amb allò que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú,
RESOLC
PRIMER.- Revocar la sanció imposada en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s’indica, sense perjudici de
retrotreure l’actuació quan s’hagi produït la prescripció d’aquesta.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
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D E C R E T 734 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 12061070
Comença per (expedient i nom): 1200003231 R.M.B.
Finalitza per (expedient i nom): 1200001741 J.L.M.R.
Total expedients: 3
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones recurrents han interposat recurs de reposició contra les sancions
imposades a les persones que es relacionen en el llistat annex, en els respectius expedients
sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
A la vista dels esmentats expedients l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia
de la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
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Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
D E C R E T 735/ 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. T.V.V., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs,
s’estimen pel que es deriva de l’informe de l’agent denunciant
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. T.V.V.segons expedient 1200005114.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. T.V.V.segons expedient 1200005114.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 736 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.A.O.R., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.A.O.R., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
.”
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A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.A.O.R., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
94.02., segons expedient 1200005818. Imposar la multa de 200,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. J.A.O.R. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94.02 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 737 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra l’empresa S.C.I.R.,S.L., com a
presumpte responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets
i fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de
l’empresa S.C.I.R.,S.L., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia,
donat que
.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a l’empresa S.C.I.R.,S.L., autora d’una infracció al Reglament de Circulació,
previst en l’art. 154.1., segons expedient 1200005148. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
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RESOLC:
PRIMER.- Imposar a l’empresa S.C.I.R.,S.L. la sanció de 100,00-€., com autora de la
infracció tipificada en l’art. 154.1 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a l’empresa interessada.
D E C R E T 738/2012
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local l’abonament de les despeses
ocasionades amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012, perquè el formulari
de Certificació de despeses del Sistema de Gestió Electoral (SGE) romandrà actiu fins el dia 7
de desembre, i que es necessari que els interventors d’aquells ajuntaments, formalitzin al més
aviat possible per tal de poder tramitar els pagaments pendents (gratificacions dels secretaris).
Aboco aquesta competència havent de donar compte a la Junta de Govern Local en la
propera sessió que tingui lloc d’aquest òrgan de govern.
Atès que en data 25 de novembre de 2012 es varen celebrar les eleccions al Parlament
de Catalunya 2012, i en aquests comicis es varen produir unes despeses electorals, abonades
per la Generalitat de Catalunya per import de 15.998 euros.
Atès que d’aquestes despeses, per la quantitat de 6.596 euros, en data 25 de novembre
de 2012, es varen retribuir les dietes per assistència a les meses electorals de 34 presidents, a
raó de 70 euros/president, i de 68 vocals, a raó de 62 euros/vocal.
Atès que la resta de despeses següents:
960 euros per la policia/seguretat.
2.730 euros pels representants de l’administració a raó de 150 euros per representant
amb dues meses electorals (15) , i a 120 euros per representant amb una mesa electoral (4).
5.712 euros pel personal col·laborador.
De conformitat amb els antecedents,
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa extrapressupostària de la quantitat de 6.596 euros, que en
data 25 de novembre de 2012, es varen retribuir les dietes per assistència a les meses
electorals de 34 presidents, a raó de 70 euros/president, i de 68 vocals, a raó de 62
euros/vocal, segons relació adjunta.
2. ABONAR la resta de despeses extrapressupostàries següents:
960 euros per la policia/seguretat, segons relació adjunta.
2.730 euros pels representants de l’administració a raó de 150 euros per representant
amb dues meses electorals (15) , i a 120 euros per representant amb una mesa electoral (4),
segons relació adjunta.
5.712 euros pel personal col·laborador, segons relació adjunta
3r. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es
celebri.
DECRET 739/2012
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL EDUCADOR/A SOCIAL.
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per a crear una borsa de treball
i poder seleccionar un/a Educador/a social, grup de classificació A2, per tal de cobrir programes
16

Ple ordinari
22 de gener de 2013

temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs de
mèrits, de personal laboral temporal.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal Qualificador.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.Nomenar al Tribunal Qualificador amb les següents persones:
President : Núria Morató Gibert, Directora de l’Àrea de Cohesió Social, i com a suplent,
Jaume Constantí Mata, Director de l’Àrea d’Acció Comunitària.
Vocals i secretari :
Titular núm.1 :Actuarà com a secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic Mitjà de Recursos
Humans i com a suplent, Antonio Pérez Barrios, Director de Règim intern, qualitat i promoció
econòmica.
Titular núm.2: Yolanda Morales Sorolla, Cap d’Unitat de Benestar Social i ocupació i
com a suplent, Maria Bové Tost, Educadora social.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
Aibar Riba

Jaume

Balsera Espinosa

Elisabet

Baqués del Campo

Mireia

Boó Fernández

Maria Núria

Carballo González

Ana Maria

Carbó Esteve

Meritxell

Cirilo Daniel

Ricard

Conde Cabello

Maria Dolores

Escudero Vadillo

Álvaro

Espino Portolés

Ester

Fuentes Gomez

Alba

Jové Armengol

Montserrat

Luna Lázaro

Mònica

Martil Marin

Raúl

Martínez Gilabert

Sandra

Molina Domínguez

Montserrat

Monroy Aranda

Sonia

Morató Viella

Irene

Moreno Almirall

Maria Teresa

Pascual Ros

Joan

Pedregal Pimentel

Dora

Peralta San Maximo

Antonio

Pérez Marset

Fabiana

Pérez Matute

Sílvia

Rius Solé

Cristina

Rivera Morales

Maria Lluïsa
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San Juan González

Sílvia

Troya Chinchilla

Raquel

Vilar Doz

Marta

Viúdez Berbís

Maria

Zarroca Martínez

Maria Carme

3r-Declarar exclòs a:
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Pereyra
Rojas,
Marcela

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

4t- .- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 71 de la LRJ-PAC es dóna
als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s’ elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies, no es presenten
reclamacions.
5è-Informar als aspirants admesos que un cop el tribunal valori els mèrits, els convocarà
per realitzar una entrevista personal el proper dia 20 de desembre als 15 aspirants que
obtinguin les millors puntuacions. La llista es publicarà mitjançant el taulell d’anuncis i la pagina
web de l’Ajuntament http://www.santperederibes.cat.
6è.Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
DECRET D’ALCALDIA 740/2012
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 3 al 7 de desembre)
Núm.
Liquidació
201219
792

Sol·licitant

Emplaçament

61

GONZALEZ RIOS, JESUS

€
201219

783
201219

Emili Giralt i Giralt,

Mudança

48

COMUNITAT DE PROPIETARIS
C. TORRETA, 19

Torreta, 19

Bastides

20

RAMOS
ANTONIO

MUÑOZ,

JUAN

Múrcia, 48 2n-1a

Bastides

0€

RAMOS
ANTONIO

MUÑOZ,

JUAN

Múrcia, 48 2n-1a

Pintar façana

€
201219

Tipus
d’ocupació/obra

4 1-2

0€

787
786

Im
port

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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D E C R E T 741/2012
PAGAMENT NOMINA PER DIFERENCIES DE COTITZACIÓ 2011 A ALUMNES
TREBALLADORS DE LA CASA D’OFICIS.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe del tècnic mitjà de recursos humans en relació a la nòmina complementària
de pagament de diferències de cotització indegudament retingudes als 30 alumnes treballadors
de la Casa d’Oficis “Noves Cases per a Nous Oficis @propem-nos” corresponents al període
d’abril a setembre de 2011, per import total de 2.088,00€.
Vist que el tècnic mitjà informa de que prèviament la Tresoreria General de la Seguretat
Social ha emès Resolució de devolució de quotes indegudes a favor de l’Ajuntament per un
import total 9.767,71€ interessos de mora inclosos, relatives a la quota patronal i obrera de
seguretat social dels alumnes treballadors de la Casa d’Oficis.
Vist l’informe núm. 2012/1021 d’Intervenció corresponent a la nòmina complementària de
pagament de diferències de cotització als alumnes de la Casa d’Oficis.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de la nòmina complementària de pagament de diferències de
cotització als alumnes de la Casa d’Oficis, per import total net a ingressar de 2.088,00€.
D E C R E T 742 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. G.A.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. G.A.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que..”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. G.A.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
4.2.10., segons expedient 1200005879. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
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Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. G.A.C. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 4.2.10 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
D E C R E T 743 / 2 0 1 2
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. L.A.P., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. L.A.P., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. L.A.P., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
94.02., segons expedient 1200002796. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. L.A.P. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94.02 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
DECRET D’ALCALDIA 744/2012
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
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1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 10 al 14 de desembre)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201219805

30€

COLLADO GOMEZ, SILVIA

Dr. Marañon, 31

Contenidor

201219818

105€

CDAD.PROPIETARIS

Sant Jordi, 6-8

Bastida

201219823

61€

Mas d’en Serra,

Mudança

Ildefons

Mudança

201219839

80,50€

FERNANDEZ
MANUEL

SEGURA,

GONZALEZ IÑIGUEZ, JOSE
MARIA

14
Cerdà,

49

201219826

61€

GONZALEZ RIOS, JESUS

Jesús, 1

Mudança

201219835

15€

PROSER QUATRE

Balmes, 77

Bastida

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
D E C R E T 745/2012
AUDIÈNCIA SANT JOAN, 8
Amb relació a la queixa formulada per la direcció del Ceip “El Pi”, pel mal estat de
manteniment del jardí de la finca situada al costat del pati de l’escola, el vigilant urbanístic
efectua inspecció el 21 de novembre de 2012, pel qual constata que la vegetació existent a la
finca situada al carrer Sant Joan, 8 envaeix la tanca de l’escola.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
l’esmentada finca correspon a la senyora M.G.V.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com l’art. 29.2 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
PRIMER. ATORGAR a la senyora M.G.V (d’ara endavant, l’interessada) un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció del
present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE-45/2012), als
efectes que pugui presentar al·legacions, documents o justificacions que consideri oportuns,
mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret a l’interessada.
D E C R E T 746/2012
AUDIÈNCIA MISTELA, 6
Atesa la denúncia formulada per un particular amb relació al mal estat de conservació de
la parcel·la situada al carrer De la Mistela, 6, del sector Els Cards, el vigilant urbanístic efectua
inspecció, el 14 de desembre de 2012, constatant que la parcel·la es troba plena de vegetació i
que a la part posterior de la mateixa s’han instal·lat tanques metàl·liques per evitar l’accés.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició d’aquest Ajuntament, la propietat de
l’esmentada finca correspon al senyor P.R.P.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com l’art. 29.2 Decret
Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
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RESOLC
PRIMER. ATORGAR al senyor P.R.P (d’ara endavant, l’interessat)
un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la recepció del
present Decret, prèvia a l’adopció de resolució d’ordre d’execució (expedient OE-46/2012), als
efectes que pugui presentar al•legacions, documents o justificacions que consideri oportuns,
mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC).
SEGON. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat.
DECRET 747 /2012
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 19 de novembre de 2012 i registre d’entrada núm. E201213906 el Sr.
E.Y.C i la Sra. C.G.D, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a
parella de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 14 de desembre de 2012, el Sr. Y, i la Sra. G, signen davant la
Secretaria General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en
la qual manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant
Pere de Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre
d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 20/2012 el Sr. E.Y.C i la Sra. C.G.D proveïts amb DNI. núm. 47777512-A i
núm. 28775342-L respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
DECRET núm. 748./2012
NOMENAMENT SECRETARI ACCIDENTAL
Atès que la Secretària General de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sra. Margarita
Sanz González restarà absent de la Corporació del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener de
2013 ambdós inclosos, per vacances.
Vist que proposa la delegació de les seves funcions en el funcionari adscrit a Secretaria,
Tècnic Superior en Dret, Sr. Santiago Blanco Serrano
Per aquest el meu decret
RESOLC
1.- Nomenar al Sr. Santiago Blanco Serrano, Tècnic Superior en Dret adscrit al
Departament de Secretaria, com a Secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener de 2013, ambdós inclosos.
2.- Aprovar la despesa total per import de 444,96€ bruts, dels quals 296,64€
corresponent al 2012 i 148,32 al 2013, a càrrec de l’aplicació pressupostària 42000.920.15000.
3.- Donar compte en la propera Ple ordinari que es celebri
4.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

D E C R E T 749/2012
22

Ple ordinari
22 de gener de 2013

ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SANT PERE DE RIBES
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local l’adjudicació del subministrament
perquè el contracte vigent finalitza el 31 de desembre de 2012, aboco aquesta competència per
a l’adjudicació de l’esmentat contracte, havent de donar compte a la Junta de Govern Local en
la propera sessió que tingui lloc d’aquest òrgan de govern.
Aprovat per la Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2012, el plec de clàusules
administratives particulars per al procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del
contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió de l’ajuntament de Sant Pere
de Ribes.
Atès que l’anunci de licitació es va enviar a publicar en data 18/10/2012 en el Diari Oficial
de la Unió Europea, es va publicar en data 20/10/2012 en el Boletín Oficial del Estado, i es va
publicar en data 31 d’octubre de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província.
Atès que durant el procés de presentació d’ofertes només s’ha presentat ENDESA
ENERGIA SAU.
Ateses les actes de les meses de contractació que s’adjunten en que el resum total és el
següent:
1) Es procedeix a donar compte de l’informe emès pel tècnic encarregar de la valoració
del sobre “2” amb la documentació tècnica de la única oferta presentada, ENDESA ENERGIA
SAU.
A la vista de l’oferta presentada, la valoració és la següent:: Criteri 3, 1 punt; Criteri 4, 4
punts
2) Que el sobre número 3, conté les ofertes fetes per ENDESA ENERGIA, S.A.
responent als criteris de avaluables de forma automàtica.
Criteri 1.- “Preu” 90 punts
Criteri 2.- ”Informes per ressaltar aspectes importants de la facturació”

5 punts

Que el preu ofertat per ENDESA ENERGIA, S.A., 507.902 €, és el valor abans d’ aplicar
l’ estimació dels recàrrecs de consum d’ energia reactiva, excés de potència, lloguer de
comptadors, i impostos.
Que el preu de la oferta d’ ENDESA ENERGIA, S.A. aplicant els recàrrecs i impostos és
el següent:
507.902,28 €
Estimació dels recàrrecs per excessos de
potència o reactiva (kW/kVArh) en base al 6%
2010

30.474,14

SUBTOTAL 1

538.376,42

Impost Elèctric

5,1127%

27.525,57

SUBTOTAL 2

565.901.99

Lloguer d'equips (preu mig estimat 6,5€
per equip x numero de contractes que es 74
liciten)

5.772

Base Imposable

571.673,99

IVA

21%

Total pressupost anual estimat (2011)

120.051,54
691.725

Que a la vista de la oferta presentada per ENDESA, es puntua de la següent manera:
Criteri 1

90 punts
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Preu de la licitació

743.430,10 €

Preu de la oferta de ENDESA ENERGIA, S.A.

691.725 €

Puntuació = 90 x baixa de la oferta / baixa de la oferta més econòmica
Puntuació = 90 x 51.705,1 / 51.705,1 =

90 punts.

Criteri 2

5 punts

Informe mensual del consum d’ “Energia Reactiva” (2,5 punts)
Informe mensual “Potència contractada” (2,5 punts)
ENDESA ENERGIA ,S.A., manifesta en la seva oferta que presentarà a l’ Ajuntament un
informe mensual sobre el consum d’ energia reactiva i sobre la potència de maxímetre i per tant
compleix el requeriment d’ aquest criteri. Per tant obté la màxima puntuació, 5 punts.
És per això que informo favorablement l’ adjudicació del contracte de subministraments
elèctrics a ENDESA ENERGIA, S.A.
Atès l’informe d’intervenció núm. 2012/.1041
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Adjudicar a ENDESA ENERGIA SAU. al procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió de
l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, pel preu de anual de
507.902,28 €
Estimació dels recàrrecs per excessos de
potència o reactiva (kW/kVArh) en base al 6%
2010

30.474,14

SUBTOTAL 1

538.376,42

Impost Elèctric

5,1127%

27.525,57

SUBTOTAL 2

565.901.99

Lloguer d'equips (preu mig estimat 6,5€
per equip x numero de contractes que es 74
liciten)

5.772

Base Imposable

571.673,99

IVA

21%

Total pressupost anual estimat (2011)

120.051,54
691.725

El preu de la oferta d’ ENDESA, repartida proporcionalment a les diferents partides d’
energia elèctrica, i tenint en compte l’ estimació de recàrrecs i impostos, és la següent:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DEPARTAMENT

32200-920-22100
12101-330-22100
12101-332-22100
12102-332-22100
12102-330-22100
14101-320-22100
14102-320-22100
13101-340-22100
13102-340-22100
12200-232-22100
32100-151-22100
34000-323-22100

EDIFICIS MUNICIPALS
CULTURA RIBES
BIBLIOTECA RIBES
BIBLIOTECA ROQUETES
CULTURA ROQUETES
EDUCACIÓ RIBES
EDUCACIÓ ROQUETES
ESPORTS RIBES
ESPORTS ROQUETES
JOVENTUT
ENLLUMENAT PÚBLIC
SEFED

IMPORT
LICITACIÓ
100.463,53 €
6.697,57 €
13.395,14 €
10.883,55 €
41.859,80 €
85.394,00 €
46.045,78 €
16.743,92 €
23.441,49 €
3.348,78 €
393.482,15 €
1.674,39 €

OFERTA
ENDESA
93.476,35 €
6.231,76 €
12.463,52 €
10.126,61 €
38.948,48 €
79.454,90 €
42.843,32 €
15.579,39 €
21.811,15 €
3.115,87 €
366.115,71 €
1.557,94 €
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TOTAL SUBMINISTRE
ELÈCTRIC

743.430,10 €

691.725,00 €

SEGON.- Donar de baixa de la partida pressupostària corresponent, la diferència entre
l’import de licitació 743.430,10 €i l’import adjudicat de 691.725,00 €,
TERCER.- Notificar a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU, adjudicatari del contracte,
aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini de 15 dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació al licitador en la forma
prevista en l’article 156.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Publicar la formalització del contracte en el DOUE, BOE, BOP I Perfil del
contractant.
CINQUÈ.- Remetre el contracte a la Sindicatura de Comptes de Generalitat de
Catalunya.
SISÈ.- Comunicar el contracte al Registre Públic de Contractes del Sector Públic del
Ministeri d’Hisenda.
D E C R E T núm. 750/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència donat que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona tanca la seva comptabilitat el dia 20 de desembre de 2012 i s’ha de prendre l’acord i
comunicar el mateix abans d’aquesta data.
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona presenta les següents
instàncies per a ser aprovades per l’Ajuntament amb els següents registres d’entrada :
E201211901, E201211905, E201211903, E201203484, E201211899, E201211904,
E201207247, E201209690, E201211898, E201211897, E201211896, E201214459, i
E201206621.
Els expedients corresponen majoritàriament a deutes dels anys 2006 al 2012 i una
vegada revisats s’accepten les factures que es relacionen en l’ANNEX I.
Per aquest, el meu decret
PRIMER.- Acceptar les factures de crèdits incobrables de tributs números: 11080,
11085,11087, 12001, 11088, 12009, 12015, 12027, 12026,12032, 12035 i 12039 i 659835
segons ANNEX I .
SEGON .- Donar de baixa en la comptabilitat de l’Ajuntament els imports de les factures
núm : 11080, 11085,11087, 12001, 11088, 12009, 12015, 12027, 12026,12032, 12035, 12039 i
659835 per un import total de 249.141,19 €
de

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
Barcelona.

QUART.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de
Govern Local com del Ple que es celebri.
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D E C R E T núm. 751/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència donat que el l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona tanca la seva comptabilitat el dia 20 de desembre de 2012 i s’ha de prendre l’acord i
comunicar el mateix abans d’aquesta data.
Vist l’informe d’intervenció en relació als expedients de crèdits incobrables referents a
infraccions de trànsit de les relacions números 11052, 12007, 11064 presentats per la Unitat de
Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que annex es
relacionen per un import total de 36.978,85 €, en virtut de les facultats atribuïdes a aquest
Organisme mitjançant acord de delegació de funcions de gestió i recaptació.
Per aquest, el meu decret
PRIMER.- Acceptar
números:

la declaració de crèdits incobrables referent a les relacions
RELACIÓ

IMPORT

11052

6.769,23

12007

3.727,07

11064

26.482,55
36.978,85

presentada per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, per un import total de 36.978,85 €, per haver resultat fallits els obligats al pagament,
als efectes de la seva baixa en comptes.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de
Govern Local com del Ple que es celebri.
D E C R E T 752 / 2012
APROVACIÓ PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ MOBILIARI
ESPORTIU MUNICIPAL
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Servei d’Esports, amb la voluntat de millorar els equipaments i les instal·lacions
esportives del municipi, troba necessari dotar d’un joc de porteries de futbol sala, handbol i mini
handbol a la pista annexa del pavelló de Ribes, que també donaria servei a l’escola els
Costerets. També és necessari subministrar dos jocs de cistelles de mini bàsquet a la pista
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esportiva annexa al pavelló de les Roquetes. Al mateix temps les entitats usuàries ens havien
manifestat la necessitat de tenir aquest conjunt més de porteries i cistelles de bàsquet, ja que
són necessàries pels entrenaments i per les jornades puntuals d’activitats amb molta
concentració de partits de les diferents competicions.
Per això s’ha demanat pressupost a l’empresa TP Sport S.A, pel subministrament i
col·locació d’aquest material esportiu, que han entrat al Registre General de l’Ajuntament amb
el número E201214080 amb un import (IVA inclòs) de 4.390,68 €
Atès l’informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Acció Comunitària i
Convivència, i atès que dur a terme aquesta actuació no fa possible esperar a la propera Junta
de Govern Local per la seva aprovació,
Per aquest el meu decret
RESOLC
Aprovar el pressupost presentat per l’empresa TP Sport, S.A, pel subministrament i
instal·lació del material que es relaciona a continuació:
Concepte

Import

Aplicació pressupostària

1 joc porteries futbol sala, handbol i mini
handbol pavelló de Ribes.

740,08 €

13101.342.62520

2 jocs de cistelles de mini bàsquet
annexa exterior pavelló Roquetes.

1.928,58 €

13102.342.62519

pista

Instal·lació material esportiu.

960,00 €
50% 480,00€

13101.342.62520

50% 480,00 €

13102.342.62519

Import total

3.628,66 €

Import total (21% IVA inclòs)

4.390,68 €

Notificar el present acord a l’interessat.
D E C R E T 753 /2012
Adjudicació d’ajuts per llar d’infants curs 2012/13
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de situacions
d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a
ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta d’ajuts per a
Assistència a Llars d’infants que ja han començat i no permet esperar a la següent Junta de
Govern Local per tramitar-les.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del 5 de juny de 2012, va aprovar la
convocatòria del “Projecte d’ajuts escolars, assistència a llar d’infants i/o menjador, menjador
TEGAR, activitats extraescolars i de suport 2012-2013” l’objectiu del qual és facilitar la igualtat
d’oportunitats a l’hora d’accedir als centres d’educació pública perquè cap infant quedi exclòs
per motius econòmics.
Atès que l’esmentat projecte preveu que, tot i la temporalització prevista, en casos de
seguiment es podran presentar sol·licituds fora de termini al llarg de tot l’any i per a totes les
modalitats amb informe favorable del Departament de Benestar Social.
Atès que l’art.6 apartat 3 dels preus públics aprovats pel Ple de 24 de juliol de 2012
contempla la possibilitat de becar aquells nuclis familiars amb risc d’exclusió social.

27

Ple ordinari
22 de gener de 2013

Atès els barems aprovats pel projecte de beques i ajuts escolars, i que la comissió del
Departament de Serveis Socials valora aquesta família en risc d’exclusió social.
NÚM.
REGISTRE

SOL·LICITANT

E201214961

S.R.D

DNI

37386238Z

INFANT

S.R.C

M.R.C

CENTRE
ESCOLAR

% BECA

PREU
MENSUAL

EL CARGOL

75%

220 €

EL
CARGOL

75%

220 €

Atès que hi ha les autoritzacions Núm. 201200027317 pel nucli de Ribes i Núm.
201200027318 pel nucli de Roquetes amb un pressupost de 12.000€ cadascuna per a
l’Exercici 2012; i Núm. 201200027319 pel nucli de Ribes i Núm. 201200027320 pel nucli de
Roquetes amb un pressupost de 12.000€ cadascuna per a l’exercici 2013 pel “ Projecte d’ajuts
escolars, assistència a llar d’infants i/o menjador, menjador TEGAR, activitats extraescolars i de
suport 2012-2013”.
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
1.- APROVAR l’ajut per a Assistència a Llar d’infants pel curs 2012-2013 al nucli de
RIBES segons el Projecte d’ajuts escolars aprovat en JGL de 5 de juny de 2012, a la família
Rodriguez Díaz, per un import total de 2.640€, dels quals 330€ corresponents a l’exercici 2012 i
2.310€ a l’exercici
2013; a càrrec de la partida 11101 231 48100.
NÚM.
REGISTRE
E201214961

SOL·LICITANT DNI

S.R.D

PREU
SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ
%
2013
TOTAL
INFANT CENTRE BECA MENSUAL 2012

37386238Z S.R.C

M.R.C

EL
75%
CARGOL

220 €

165€

1.555€

1.320€

EL
75%
CARGOL

220 €

165€

1.555€

1.320€

TOTAL

330€

2.310€

2.640€

2.- Aquest ajut està condicionat a la presentació dels justificants pertinents per part de
les persones sol·licitants, entitats o centres implicats al llarg de l’any en el que s’ha atorgat l’ajut
3.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
4.- DONAR COMPTE d’aquest decret en el proper Ple que es porti a terme.
D E C R E T núm.754/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència donat que el venciment de la amortització corresponent a
l’exercici 2012 es el dia 27 de desembre i que per tant s’ha d’efectuar el pagament de dins del
termini per a que no es generin interessos de demora.
Atès que Dexia Sabadell Banco Local, S.A. ens ha comunicat mitjançant un fax de data
13 de desembre de 2012 el venciment de la quota del crèdit de referència núm. 36152744
corresponent al període de liquidació del 27/12/2011 al 27/12/2012, per un import total de
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200.633,91€ ; dels quals l’import de 2.115,15 € correspon a interessos i l’import de 198.518,76
€ correspon a amortització.
Atès que s’ha de fer efectiu el pagament de l’esmentada quota abans del dia 27 de
desembre de 2012.
Per aquest, el meu decret
PRIMER.- Aprovar el pagament de la liquidació presentada per Dexia Sabadell Banco
Local, S.A. corresponent als d’interessos i amortització del crèdit de referència núm. 36152744
per un import total de 200.633,91€ ; dels quals l’import de 2.115,15 € que corresponen a
interessos es carrega a la partida pressupostaria 99900 011 31000, i l’import de 198.518,76 €
que correspon a amortització es carrega a la partida pressupostaria 99900 011 91300.
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de
Govern Local com del Ple que es celebri.
DECRET 755/2012
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS 2 PLACES TREBALLADORS/ES SOCIALS
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per la provisió de dues places
de Treballador/a Social de personal laboral fix, grup de classificació A-2, vacants a la plantilla i
presents a l’oferta d’ocupació de l’any 2010
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal Qualificador.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.Nomenar al Tribunal Qualificador amb les següents persones:
President : Núria Morató Gibert, Directora de l’Àrea de Cohesió Social, i com a suplent,
Jaume Constantí Mata, Director de l’Àrea d’Acció Comunitària.
Vocals i secretari :
Titular núm.1 :Actuarà com a secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic Mitjà de Recursos
Humans i com a suplent, Merche Montaner Piñol Tècnic Mitjà de Recursos Humans.
Titular núm.2: Yolanda Morales Sorolla, Cap d’Unitat de Benestar Social i ocupació i
com a suplent, Núria Vives Martínez, Treballadora social.
Titular núm.3: Antonio Pérez Barrios, Director de Règim intern, qualitat i promoció
econòmica i com a suplent Santiago Blanco Serrano Tècnic superior en dret.
Titular núm.4:Emilia Giraldez Alvaro, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i com a suplent, Elisabet Mesa Jiménez.
2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
Córdoba Abellán

Montserrat

Lamarca Casado

Laura

Llussà Vallés

Albert

Martínez Cortés

Raquel

Martínez Masana

Esther

Milla García

Antonia

Mozota Llesta

Gemma

Ortiz Fernández

Mª Neus

Sánchez González

Silvia

3r-Declarar exclòs a cap aspirant
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4t- Convocar al següent aspirant provisionalment admès el proper dia 14 de gener a les
10.00h al Centre de Normalització Lingüística ubicat a Can Puig, Carrer Major nº 110 de Sant
Pere de Ribes, per realitzar la prova de català nivell C,
Sánchez González

Silvia

5è.- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 71 de la LRJ-PAC es dóna
als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s’ elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies, no es presenten
reclamacions.
6è-Convocar als aspirants admesos i als que superin la prova de català el proper dia 29
de gener a les 08.30h del matí a la Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les
Roquetes situat a la Plaça de la Vinya d’en Petaca, núm.1. per realitzar les dues primeres
proves.
7è.Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat.
D E C R E T 756/ 2 0 1 2
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 12061262 del dia 30 de novembre de 2012 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 13 infraccions i per un
import de 5.600,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 12062394 del dia 7 de desembre de 2012 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import
de 600,00 €.
3r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 12063542 del dia 14 de desembre de 2012 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import
de 600,00 €.
D E C R E T 757 / 2 0 1 2
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
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relació núm. 12060907 del dia 30 de novembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 24 infraccions i per un import de 2.900,00 €.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 12062148 del dia 07 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 136 infraccions i per un import de
16.900,00€.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 12063293 del dia 14 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 64 infraccions i per un import de 8.600,00 €.
4t. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 12061263 del dia 30 de novembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 2 infraccions i per un import de 200,00 €.
5è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 12062393 del dia 07 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 100,00 €.
6è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 12063543 del dia 14 de desembre 2012 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 200,00 €.
D E C R E T 758/ 2 0 1 2
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat pes recurrent contra
la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 12063391
Comença per (expedient i nom): 1200003045 M.G.V.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003045 M.G.V.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex ha interposat recurs de
reposició contra la sanció imposada en el respectiu expedient sancionador incoat per infracció
als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant
els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò que ha
considerat convenient.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
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Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
DECRET

759 /2012

En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local de data 18/12/2012 va adjudicar a l’empresa SOREA S.A. les
obres de substitució d’un tram de clavegueram de l’escola Santa Eulàlia al seu pas pel pati. Un
dels punts de l’acord, feia referència a “Requerir l’empresa adjudicatària la redacció del Pla de
Seguretat i Salut abans de l’inici de l’obra”. Per aquest motiu, en data 19/12/2012, l’empresa
SOREA S.A. entra per Registre General d’Entrada amb núm. E201215337, el Pla de Seguretat
i Salut de l’obra de “Substitució d’un tram de clavegueram del pati de l’escola Santa Eulàlia”.
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El mateix dia 19/12/2012, l’arquitecte tècnica municipal Eva Villa Tizón, com a
Coordinadora en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra “Substitució d’un tram
de clavegueram del pati de l’escola Santa Eulàlia”, un cop analitzat el contingut del Pla de
Seguretat i Salut, emet informe favorable en relació a la seva aprovació.
Tenint en compte que aquestes obres és necessari executar-les durant aquest propers
dies en que l’escola para la seva activitat docent, afegit al fet que no està previst que es realitzi
cap Junta de Govern Local fins el proper any, justifica la urgència d’aprovar aquest Pla de
Seguretat.
Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, a la propera sessió que es celebri.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres “Substitució d’un tram de
clavegueram del pati de l’escola Santa Eulàlia”
2.

Notificar l’acord als interessats.

D E C R E T 760/2012
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, es van delegar a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local. El motiu d’urgència és la no existència de
sessions de la Junta de Govern Local a partir del dia 18 de desembre de 2012 fins l’inici de
gener de 2013.
Vist l’informe número 183/2012 de Recursos Humans corresponent a la nòmina
complementària del Fons Social i Ajut Escolar corresponent a l’exercici 2011.
Vist l’informe número 1042/2012 d’Intervenció corresponent a la nòmina complementària
del Fons Social i Ajut Escolar corresponent al exercici 2011.
Vist l’informe 195/2012 de Secretaria corresponent a la nòmina complementària del Fons
Social i Ajut Escolar corresponent al exercici 2011.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament del Fons Social corresponent a l’exercici 2011, amb el següent
desglòs:
Import Brut

27.568,78 €

Retencions

805,55 €

TOTAL NET

26.763,23 €

2n. Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET 761/2012
APROVACIÓ FACTURES
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, es van delegar a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
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En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local. El motiu d’urgència és la no existència de
sessions de la Junta de Govern Local a partir del 18 de desembre de 2012 fins els principis del
mes de gener de 2013.
Vista la factura presentada per ALTRAN INNOVACION, S.L.U.
- Núm. FA-12-01691, amb data d’emissió 29/02/2012 i registrada el 19/09/2012 i tornada
a registrar per instància el 23/10/2012, en relació al contracte de realització de la pàgina web
per part d’ALTRAN INNOVACION, S.L.U., per un import de 22.363,83€ IVA inclòs, en concepte
del primer 50% de l’import pendent a l’haver acabat la primera fase de l’acord del projecte
eAgora.
Vista la factura presentada per l’Agència Catalana de Certificació.
- Núm. A/5649, amb data d’emissió 27/01/2012 i registrada el 31/01/2012, per un import
de 515,75€ IVA inclòs, en concepte de 6 certificats personals d’identificació i signatura i xifrat
reconegudes i 1 certificat de dispositiu d’aplicació.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on justifica l’aprovació de les factures.
Vist l’informe del Tècnic d’àmbit de govern, Pere Martínez.
Vist que està delegat per part de l’Alcalde l’aprovació de factures a la JGL.
Vist que l’última JGL de present any serà el pròxim 18 de desembre de 2012 i no es
podran aprovar les factures referides en aquesta JGL.
Vista la urgència per aprovar aquestes factures i abonar-les amb el pressupost de l’any
2012, aquesta aprovació s’ha de fer mitjançant decret d’Alcaldia.
Resolc,
1r. Aprovar la factura Núm. FA-12-01691, amb data d’emissió 29/02/2012 i registrada el
19/09/2012 i tornada a registrar per instància el 23/10/2012, en relació al contracte de
realització de la pàgina web per part d’ALTRAN INNOVACION, S.L.U., per un import de
22.363,83€ IVA inclòs, en concepte del primer 50% de l’import pendent a l’haver acabat la
primera fase de l’acord del projecte eAgora.
La partida pressupostària a carregar aquests imports és la 40001.920.64150.
2n.- Aprovar la factura presentada per l’Agència Catalana de Certificació Núm. A/5649,
amb data d’emissió 27/01/2012 i registrada el 31/01/2012, per un import de 515,75€ IVA inclòs,
en concepte de 6 certificats personals d’identificació i signatura i xifrat reconegudes i 1 certificat
de dispositiu d’aplicació.
La partida pressupostària a carregar aquests imports és la 40001.920.22109.
3er. Comunicar l’acord a les empreses interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET 762/2012
CONTRACTACIÓ TEMPORAL
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist que L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha tingut contractades en el projecte IPI a
la Sra. Mireia Baqués, a la Sra. Belen Espinal i al Sr. Aniol Sant, per obra i servei determinats.
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Vist que els contractes referits han tingut data de finalització el dia 13 de desembre de
2012.
Vistes les necessitats de mantenir els serveis que han realitzat durant aquests dos últims
anys i fins el 31 de desembre de 2012, derivat que els que presten aquests treballadors/es són
prioritaris en els moments actuals de crisi econòmica, i del número d’expedients que s’estan
tramitant en aquest Ajuntament.
Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social en el que
exposa que donat l’augment continuat de feina a la Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Social ja sigui per l’augment d’usuaris del Servei Local d’Ocupació com també pel traspàs dels
expedients donat el seguiment de l’expedient i la realització de la justificació tècnica de la
subvenció IPI, seria convenient la continuïtat del contracte de Belen Espinal, Aniol Sant i Mireia
Baques.
Vist que del resultat final del procés selectiu per generar una borsa de treball
d’educador/a social de personal laboral temporal, la Sra. Mireia Baqués és la primera persona
de la borsa disponible per a ser contractat.
Vist que la Sra. Belén Espinal va ser seleccionada segons s’estableix en el decret
135/2011 com a tècnica mitjà de serveis a les persones, per continuar a partir del 14 de
desembre de 2011 com a tècnica IPI amb la mateixa selecció. El Sr. Aniol Sant va ser
seleccionat com a orientador laboral segons s’estableix en el decret 649/2009, per a
continuació ser contractat com a Tècnic IPI derivat que el seu perfil professional era el adequat
per aquestes últimes tasques durant dos any a l’Ajuntament. Aquests dos treballadors has estat
fent aquestes tasques d’una manera correcta i haurien de continuar per tal de poder donar el
servei fins a final d’any.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern en relació a la contractació temporal
per increment dels serveis a realitzar des del dia 19 de desembre fins el 31 de desembre del
2012 dels/les treballadors/res Belen Espinal, Aniol Sant i Mireia Baques, a jornada sencera.
Vist l’informe núm. XXX/2012 emès per Secretaria.
Vist l’informe núm. 2012/XXX emès per Intervenció
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la contractació de caràcter temporal per circumstàncies de la producció
dels/les treballadors/res Belen Espinal, Aniol Sant i Mireia Baques, a partir del dia 19 de
desembre i fins el 31 de desembre de 2012, els dos primers com a tècnics mitjà de serveis a
les persones i l’última com a educadora social, a càrrec de les partides pressupostàries
10100.231.14300 i 10100.231.16000.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social dels treballadors/es referits en el
punt primer per les següents quanties:
Mireia Baqués
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou

1.091,42€

10100.231.14300

345,99€
Total________ 1.437,41€

10100.231.16000

Seguretat Social
Belén Espinal
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou

1.011,20€

10100.231.14300

322,33€
Total________1.333,53€

10100.231.16000

Seguretat Social
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Aniol Sant
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou

895,49€

10100.231.14300

Seguretat Social
284,95€
Total________1.180,44€

10100.231.16000

3r.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple.
DECRET 763/2012
APROVACIÓ JUSTIFICANTS BONIFICACIONS PREU PÚBLIC LLAR D’INFANTS EL
CARGOL
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i en diverses Juntes de
Govern Local s’ha anat atorgant les subvencions corresponents en funció de la renda.
En data 05/12/2012 l’empresa concessionària va entrar per registre un justificant
desglossat per infants bonificats, percentatge de bonificació i quota bonificada mensual la qual
es fa càrrec l’Ajuntament.
Un cop revisat el justificant, presentat per la empresa concessionària, de la llar d’infants
El Cargol i vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència, es
considera convenient i necessari aprovar els següents acords sense necessitat d’haver
d’esperar a la propera Junta de Govern Local de l’any 2013.
Per aquest el meu decret
RESOLC
Aprovar les justificacions dels ajuts, corresponents al mes de setembre i octubre, dels
infants relacionats en els justificants núm.3, i realitzar el pagament d’aquests per un import total
de 1.914,00 €, amb càrrec a les operacions efectuades a l’aplicació pressupostària
14101.321.48903.
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35

46792877K

97

47835732X

105

44421643H

114

52425036D

120

79290271W

Acord
%
Quota
Quota
Setembre- Núm.
JGL
bonificació escolarització bonificada
12
Justif
13/11/2012
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
3
30/10/2012
30,00%
154,00 €
66,00 €
66,00 €
3
30/10/2012
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
3
30/10/2012
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
3
13/11/2012
30,00%
154,00 €
66,00 €
66,00 €
3

137

52218052W

13/11/2012

Exp.

DNI
SOL·LICITANT

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00 €

Acord
%
Quota
Quota
OctubreJGL
bonificació escolarització bonificada
12
13/11/2012
35
46792877K
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
DNI
Acord
%
Quota
Quota
OctubreExp.
SOL·LICITANT
JGL
bonificació escolarització bonificada
12
30/10/2012
97
47835732X
30,00%
154,00 €
66,00 €
66,00 €
30/10/2012
105
44421643H
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
30/10/2012
114
52425036D
10,00%
198,00 €
22,00 €
22,00 €
Exp.

DNI
SOL·LICITANT

79290271W

13/11/2012

30,00%

154,00 €

137

52218052W

13/11/2012

50,00%

110,00 €

Exp.

DNI
SOL·LICITANT

120

66,00 €

3
Núm.
Justifi
3
Núm.
Justifi
3
3
3

66,00 €

3

110,00 € 110,00 €

3

2

34756907C

3

52215014T

6

47636219E

15

47639093K

16

47634979R

Acord
%
Quota
Quota
Novembre- Núm
JGL
bonificació escolarització bonificada
12
Justifi
18/09/2012
50,00%
110,00 €
110,00 €
110,00
3
12/09/2012
0,00%
220,00 €
0,00 €
0,00
3
12/09/2012
20,00%
176,00 €
44,00 €
44,00
3
12/09/2012
50,00%
110,00 €
110,00 €
110,00
3
12/09/2012
20,00%
176,00 €
44,00 €
44,00
3

18

52429124A

12/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

3

19

47639158V

12/09/2012

20,00%

176,00 €

44,00 €

44,00

3

35

46792877K

13/11/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

3

45

37332069X

18/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

3

49

39686934C

18/09/2012

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00

3

50

52218925R

18/09/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00

3

35105558Z

18/09/2012

20,00%

176,00 €

44,00 €

44,00

3

44416798A

18/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

3

47653368J

18/09/2012

0,00%

220,00 €

0,00 €

0,00

3

43691528S

18/09/2012

20,00%

176,00 €

44,00 €

44,00

3

X4431599M

18/09/2012

0,00%

220,00 €

0,00 €

0,00

3

46126921F

18/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

3

81

46767495P

30/10/2012

0,00%

220,00 €

0,00 €

0,00

3

82

X399837G

09/10/2012

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00

3

97

47835732X

30/10/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

3

98

52218638J

09/10/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

3

52
55
58
63
78
80
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105

44421643H

30/10/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

3

107

52420124L

30/10/2012

0,00%

220,00 €

0,00 €

0,00

3

114

52425036D

30/10/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

3

79290271W

13/11/2012

30,00%
13/11/2012
137 52218052W
50,00%
Notificar aquests acords als interessats.

154,00 €

66,00 €

66,00

3

110,00 €

110,00 €

110,00

3

120

Donar compte del present acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET 764 /2012
APORTACIÓ AL PROJECTE 2255 DE PUERTO CABEZAS PER LA SEVA
CONTINUÏTAT PRESENTAT PEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està agermanat amb Puerto Cabezas (Nicaragua).
Al mes de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern Local un Conveni entre
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Associació
Catalana Enginyeria Sense Fronteres i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
(FCCD), del qual Sant Pere de Ribes n’és membre.
Aquest conveni es va signar per la posada en marxa d’una unitat municipal de gestió i
planificació d’aigua potable i sanejament, amb el projecte 2255 D’abastament d’aigua i
sanejament a la comunitat de Kwakwil (Puerto Cabezas, Nicaragua). Aquest es centra en
serveis de consultoria per a la identificació i desenvolupament tècnic del sanejament i
l’abastament d’aigua potable a Kwakwil, així com el suport en la posada en marxa d’una unitat
municipal de gestió i planificació d’aigua potable i sanejament.
Durant el mes de maig es va enviar una carta a l’alcaldia de Puerto Cabezas on
s’explicaven les diferents accions i compromisos que s’havien de posar en marxa des d’allà,
per poder portar a terme la continuïtat i compliment del calendari i el pressupost del “Proyecto
de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Kuakwil”.
El passat 31 d’octubre es va fer una reunió amb el Fons Català i l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, on es parlava de la situació actual del projecte, el bon funcionament i la
voluntat de seguir amb una segona fase. Vist els informes tècnics de la prova pilot realitzada
per l’organisme Water Aid, que s’adjunten a continuació.
*S’adjunta l’informe de la prova pilot i les cartes de compromís enviades pels diferents
col·laboradors.
Donat que el projecte segueix en la línia establerta, que existeix el compromís per part
de les parts implicades, sempre que el pressupost ho permeti, de donar continuïtat al projecte,
es proposa fer una aportació municipal al projecte P2255 per un import de 4.000,00€.
* S’adjunta Informe de situació del proj. 2255 per a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
on es detallen les alternatives de continuïtat i Acta de la reunió del passat 31 d’octubre de
2012.
L’Àrea de Desenvolupament Social i Sostenibilitat disposa de la partida pressupostària
especifica anomenada Ciutat Agermanada Puerto Cabezas/ Cooperació amb número 02500
924 48904 i amb disponibilitat per fer aquesta aportació econòmica. Es considera de gran
importància humana, social i econòmica donar suport a la nostra ciutat agermanada de Puerto
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Cabezas a través de la continuïtat al projecte 2255 amb el que es permetrà l’accés de la
població a l’aigua potable. L’aportació a realitzar per la col·laboració amb aquest projecte és de
4.000,00€.
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Promoció Econòmica i Cooperació i vista la
necessitat de fer aquesta aportació sense haver d’esperar a la primera Junta de Govern Local
del proper any,
Per aquest el meu decret
RESOLC
Primer.- Realitzar una aportació de 4.000,00€ al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per a la continuïtat del projecte 2255 desenvolupat a Puerto Cabezas, en la
seva fase 2012/2013 Projecte 2255 de Proveïment d’aigua i sanejament a la comunitat de
Kwakwil (Puerto Cabezas), amb càrrec a l’aplicació pressupostària Ciutat Agermanada Puerto
Cabezas / cooperació 02500 924 48904.
Segon.- Notificar l’acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
D E C R E T núm. 765/2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest sentit es justifica la urgència donat que amb aquest decret es vol aprovar una
factura generada durant aquest any 2012 i la propera Junta de Govern Local està prevista pel
gener de 2013. Per tant, per poder aprovar la despesa generada durant l’any 2012, cal aprovarla dins l’ any en curs.
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2012,
va aprovar, entre d’altres, les obres de millora de les voreres de l’Avinguda de l’Onze de
Setembre, entre Plaça de l’Església i Plaça Catalunya. L’execució d’aquestes obres es van
adjudicar a l’empresa Construccions Giralt, SL per import de 36.355,57€ ,IVA inclòs.
El 28 de novembre s’inicien les obres, fent-se el replanteig el 29 de novembre de 2012
per part del tècnic director de l’obra i el responsable de l’empresa contractista.
Durant el procés de retirada per mitjans mecànics de la vorada i solera del primer tram,
s’aixeca part de les peces de la vorera que no s’havia previst en el projecte, donat que no
existeix base de formigó i les peces es deslliguen per la vibració de la màquina.
Finalitzada tota la demolició del paviment de panot i base, segons projecte, es troben dos
punts més de la vorera que s’han de refer de nou per garantir planimetria i pendents fora dels
amidaments del projecte.
Durant l’execució de l’obra, es van refer els trams que havien patit moviment durant la
primera fase de demolició del panot per suposar un risc en l’acabat superficial de la vorera, per
tant s’executa l’arranjament dels trams de vorera per mitjans manuals i segons preus de
projecte.
La direcció d’obra va sol·licitar al contractista valoració, segons preus del projecte, dels
treballs executats no inclosos al projecte i prioritaris per seguretat i per evitar que la vibració de
la màquina pogués produir més moviment a la resta de la vorera que no s’havia de reparar.
En data 14 de desembre de 2012, l’empresa Construccions Giralt, SL, adjudicatari de
l’execució de les obres de millora de voreres a l’Av. Onze de Setembre, presenta factura per
import de 3.505,07€ IVA inclòs per 22,50m2 d’arranjament de vorera no previst al projecte.
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L’arquitecta tècnica de l’Àrea, Sílvia Cabanas Ruiz, ha emès informe en què proposa
aprovar la factura presentada per Construccions Giralt, SL. En aquest informe incorpora els
plànols de detall de l’ampliació de panot executat fora dels amidaments del projecte.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar la despesa i la factura 101 presentada per Construccions Giralt, SL pels
treballs d’arranjament de 22,50m2 de vorera no prevista al projecte de l’Avinguda Onze de
Setembre al nucli de Ribes, per import de 3.505,07€ IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 33000.155.60903.
2n.- Notificar aquests acords a l’empresa interessada.
3r.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local i Ple
D E C R E T 766 / 2012
APROVACIÓ JUSTIFICANTS NÚM. 4 I 5 BONIFICACIONS PREU PÚBLIC LLAR
D’INFANTS L’ESPÍGOL
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i en diverses Juntes de
Govern Local s’ha anat atorgant les subvencions corresponents en funció de la renda.
En data 05/12/2012 i 12/12/2012 l’empresa concessionària va entrar per registre els
justificants núm. 4 i 5 desglossats per infants bonificats, percentatge de bonificació i quota
bonificada mensual la qual es fa càrrec l’Ajuntament.
Un cop revisats els justificants, presentats per la empresa concessionària, de la llar
d’infants l’Espígol i vist el detall de l’annex i l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció
Comunitària i Convivència, es considera convenient aprovar les justificacions dels ajuts abans
que finalitzi l’any i no haver d’esperar la propera Junta de Govern Local.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
Aprovar les justificacions dels ajuts, corresponents al mes de setembre i octubre, dels
infants relacionats en el justificant núm. 5, i realitzar el pagament d’aquestos per un import total
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de 440,00 €, amb càrrec a les operacions efectuades a l’aplicació pressupostària
14101.321.48903.
Exp.

DNI
SOL·LICITANT

acord JGL

% bonificació

Quota
escolarització

Quota
bonificada

Setembre
12

Núm.
Justificant

44

52428982E

16/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00 €

5

X9359461W

13/11/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00 €

5

X2851070J
DNI
SOL·LICITANT

13/11/2012

30,00%

acord JGL

% bonificació

154,00 €
Quota
escolarització

66,00 €
Quota
bonificada

66,00 €
Octubre
12

5
Núm.
Justificant

52428982E

16/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00 €

5

X9359461W

13/11/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00 €

5

X2851070J

13/11/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00 €

5

117
118
Exp.
44
117
118

Aprovar les justificacions dels ajuts, corresponents al mes de novembre, dels infants
relacionats en el justificant núm. 4 i realitzar el pagament d’aquest per un import total de
1.177,00 €, amb càrrec a les operacions efectuades a l’aplicació pressupostària
14101.321.48903.
Exp.

DNI
SOL·LICITANT

acord JGL

% bonificació

Quota
escolarització

Quota
bonificada

13

47632309E

09/10/2012

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00

4

52428217Q

12/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

4

77317578L

30/10/2012

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00

4

46812745V

12/09/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00

4

34

48097567J

12/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

4

36

52424567T

12/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

4

42

45565323T

18/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

4

52428982E

16/09/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

4

77317596Z

18/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

4

47630376K

18/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

4

52428007J

18/09/2012

10,00%

198,00 €

22,00 €

22,00

4

43444695H

30/10/2012

5,00%

209,00 €

11,00 €

11,00

4

38145732W

30/10/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00

4

38145732W

30/10/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00

4

53084942E

30/10/2012

20,00%

176,00 €

44,00 €

44,00

4

46605338R

30/10/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

4

49502543B

30/10/2012

50,00%

110,00 €

110,00 €

110,00

4

X9359461W

13/11/2012

40,00%

132,00 €

88,00 €

88,00

4

X2851070J

13/11/2012

30,00%

154,00 €

66,00 €

66,00

4

20
23
24

44
66
67
77
83
91
94
99
106
117
118

Nove-12

Núm.
Justificant

Notificar aquests acords als interessats.
D E C R E T 767/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
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Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no es pugui
ajornar per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès que en el pressupost de l’exercici 2011, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data en data 21 de desembre de 2010, prorrogat per l’exercici 2012 hi ha
aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de consignació es fa la següent modificació de
pressupost
Vistes les sol·licituds de modificació de pressupost de l’Àrea d’espai Públic, medi ambient
i sostenibilitat i de l’àrea d’acció comunitària i convivència on es diu que hi ha aplicacions
pressupostàries insuficientment dotades amb factures pendents d’aplicar es fa necessària la
modificació urgent del pressupost
Vist l’informe emès per l’interventor Acctal. d’aquest Ajuntament i per raons d’urgència
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 23/2012 d’acord amb el detall
especificat a l’annex I, el resum del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Transferències
TOTAL BAIXES

9.451,88
9.451,88

ALTES
Transferències
TOTAL ALTES

9.451,88
9.451,88

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00

2n. Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I
3r Donar compte al proper Ple que es celebri
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 768/2012
El Real Decret Llei 20/2012 , de 13 de juliol, de Mesures per a garantir la estabilitat
pressupostària i de foment de la ocupació, publicat al BOE de 14 de juliol de 2012 i entrat en
vigor en data xxxx, dedica una Disposició Addicional primera a la adopció de “Medidas en
relación con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración”,
senyalant que abans del 31 de desembre d’aquest any, els ens, organismes i entitats que
formen part del sector públic, dictaren instruccions pertinents per a la correcta execució dels
serveis externs que contractin, evitant, en tot cas, actes que puguin considerar-se com a
determinants per a el reconeixement d’una relació laboral.
Així, la DA Primera diu:"Los entes, organismos y entidades que forman parte del sector
público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dictarán en sus
respectivos ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución
de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación
entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en
todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una
relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público
reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos. A tal fin lo citados
entes, organismos y entidades dictarán antes del 31 de diciembre de 2012 las instrucciones
pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como determinantes para el
reconocimiento de una relación laboral.
En el supuesto de que en virtud de sentencia judicial los trabajadores de las empresas
se convirtieran en personal laboral de la Administración, el salario a percibir será el que
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corresponda a su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al
personal laboral de la Administración, siendo necesario informe favorable de los órganos
competentes para hacer cumplir las exigencias de las Leyes”.
D’acord amb el criteri expressat per la Direcció General de la Funció Pública del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques:
"La Disposición adicional primera prevé que los entes, organismos y entidades que
forman parte del sector público dictarán en sus respectivos ámbitos de competencias las
instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran
contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la Administración
y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran
considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.
Se trata de evitar que por errores o defectuosa aplicación de la normativa laboral,
trabajadores de servicios externalizados pasen por resolución judicial, a tener la consideración
de indefinidos no fijos al servicio de la propia Administración contratante.
Para ello, se han de dictar instrucciones precisas antes del día 31 de diciembre de 2012,
a los responsables de cada órgano contratante para que por parte de sus gestores se apliquen
debidamente los criterios de actuación, a efecto de que siempre quede indubitado que la
prestación del servicio los trabajadores permanecen en la órbita de dirección de la empresa
contratada, especialmente en los requisitos más sensibles, entre los que se encuentran a
simple título enunciativo: los relativos al control de horarios, concesión de permisos y
vacaciones, régimen disciplinario, órdenes de trabajo, que deberán emanar de dicha empresa,
previa evaluación de su compatibilidad con las necesidades de la Administración y el
cumplimiento del contrato suscrito con la misma".
Vist l’informe de Secretaria núm. 192/2012, de 18 de desembre al respecte.
En virtut de les atribucions conferides,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar les instruccions pertinents i que s’adjunten com a ANNEX, per a la
correcta execució dels contractes de serveis externs que hagin de ser contractats, en aplicació
de la Disposició Addicional Primera del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, sobre
mesures en relació amb les treballadors de les empreses de serveis contractades per
l’Ajuntament.
SEGON. Publicar dites instruccions en el Perfil del Contractant, als efectes del seu
coneixement pels afectats.
TERCER. Dites instruccions s’hauran de tenir en compte a l’hora de redactar els plecs de
clàusules administratives i tècniques per a les contractacions de serveis que es celebrin amb
aquest Ajuntament.
QUART. Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació, a la primera cessió
ordinària que es celebri.
D E C R E T / 0769/2012
PAGAMENT NOMINA DESEMBRE 2012
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe núm. 2012/1051 d’Intervenció corresponent a la nòmina de desembre de
2012.
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de la nòmina de desembre de 2012 i els pagaments inclosos en
la mateixa, així com les diverses incidències amb efectes econòmics i/o administratius del mes
en curs, amb el següent desglossament:
Import Brut

483.404,29 €

Retencions

104.761,84 €

TOTAL NET

378.642,45 €

2n. Aprovar el retornament de la part proporcional de paga extra de desembre 2012,
pagada el mes de juny als següents treballadors:
J.L.C ............................................ 45,89€
L.G.H ............................................43,10€
I.A.C..............................................80,32€
DECRET 770/2012
GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS I PRESTEC REINTEGRABLE.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i
les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Vist que no està prevista la celebració de cap més Junta de Govern Local fins al mes de
gener del 2013.
Vist l’informe del Cap del Departament d’Atenció Ciutadana, en el que proposa el
pagament de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats durant el mes de desembre pel
conserge de l’Edifici Municipal de la Vinya d’en Petaca fóra de la seva jornada ordinària, per a
donar recolzament en dos casaments realitzats en dissabte a la Sala Polivalent de Les
Roquetes.
Vist que per Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2012 va ser aprovada una
autorització de despesa per import total de 5.474,06€ a la partida pressupostària de
gratificacions de serveis generals, en previsió de la realització d’hores extraordinàries i/o
serveis extraordinaris per part de personal d’aquesta Corporació Local fins a final d’any per
motiu d’actes municipals i d’entitats en ambdós nuclis.
Vist l’informe del Director de Règim Intern en relació al pagament de gratificacions per
serveis extraordinaris realitzades pel conserge de l’Edifici Municipal de la Vinya d’en Petaca.
Vista la petició mitjançant instància de la treballadora la Sra. M.C.G.C, en la que sol·licita
un préstec reintegrable per import de 1.800,00€ a retornar en 24 mensualitats.
Vist l’informe de la presidenta del Comitè d’empresa, la Sra. Àgata Olegario Surroca, on
informa favorablement envers la concessió a la Sra. M.C.G.C del préstec reintegrable que ha
sol·licitat.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris del Sr.
José Ignacio Alarcos Castrejón per import de 102,80€ bruts a càrrec de la partida
40000.920.15100, i una despesa de seguretat social per import de 33,41€ a càrrec de la partida
40002.925.16000.
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2n.- Aprovar la concessió d’un préstec reintegrable a la Sra. M.C.G.C per import de
1.800€ a retornar en 24 mensualitats.
3er.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte dels presents acords al proper Ple de la Corporació.
D E C R E T D’ALCALDIA NÚM.771/2012
Relació de Factures núm. 41/2012
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables..
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local i atès que durant el mes d’agost de
2012 no hi haurà cap Junta de Govern Local per poder aprovar entre d’altres la relació de
factures
L’administració pública realitza habitualment la contractació de prestacions i serveis, fet
que es posa de manifest mitjançant la realització de contractes i la presentació de factures que
justifiquen aquestes prestacions.
La llei de Hisendes locals i els reglaments de desenvolupament pressupostari
determinen que l’acceptació d’aquestes factures impliquen la fase de reconeixement
d’obligacions que exigeix la tramitació del document comptable “O”.
D’altre banda l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que :
L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes als efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió
correspon a la intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació en el registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
Totes les factures que es presenten en aquesta relació han sigut comprovades i
conformades per l’àrea gestora de la despesa, havent comprovat si s’ha efectuat el
subministrament o el servei facturat.
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2044, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix l’obligatorietat de pagar en 40 dies des de l’entrada en el registre de les
factures. Donat que no hi ha més Juntes de Govern Local en l’exercici 2012, i que per poder fer
el pagament cal aprovar-les prèviament, es proposa aquest decret.
Per tot l’ anteriorment esmentat,
RESOLC
1r Aprovar les obligacions reconegudes i l’ordenació de pagament de la relació de
factures núm. 41/2012 que està composada per 212 factures i suma un total de 332.678,71 €,
la primera de les quals és la presentada per CONSELL COMARCAL DEL GARRAF per import
de 789,85 € i la darrera la presentada per CARRASCO FONT, ISIDRO, per 363,00 €
2n Donar compte al proper Ple que es celebri
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D E C R E T núm. 772/2012
APROVACIÓ FACTURA TREBALLS TEGAR PELS TREBALLS REALITZATS EL
MAIG DE 2011
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El 12 de desembre de 2012, s’emet informe per part del responsable de jardineria i
neteja, Jacint Conde Jiménez, en relació amb la factura presentada per l’empresa Tegar el 27
de novembre de 2012 pels treballs de manteniment de jardineria del mes de maig de 2011 que
no es va presentar ni registrar durant l’any 2011, significant això que per motius aliens a
l’Ajuntament aquesta factura no va ser conformada en el temps i la forma correcta.
Afegeix que aquesta factura corresponia a l’import fix mensual de 6.351,88€ (5.382,95€
més el 18% d’IVA) del conveni anual de manteniment signat amb l’empresa Tegar, que es
presentava a final de cada mes i amb un total de 12 mensualitats.
El tècnic manifesta també que els treballs efectuats per Tegar durant el mes de maig de
2011 i durant tot l’any, als espais del seu àmbit de manteniment, es van ajustar al conveni
vigent i en les dates i forma adequada.
Per aquest, el meu decret
RESOLC:
Primer.- Aprovar la factura presentada per l’empresa Tegar, per import de 6.351,88€, IVA
inclòs, en concepte dels treballs efectuats el mes de maig de 2011, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 32400.171.22713.
DECRET D’ALCALDIA 773 /2012
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 17al 21 de desembre)
Núm.
Liquidació

Import

201219865

103€

Sol·licitant
CAZORLA

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

SAEZ,

Torreta, 30

Tancament
carrer

LOPEZ,

Torreta, 30

Taules i cadires

Nou, 19

Mercaderies

JOSE
201219889

218,50€

201219896

20€

MARTOS
CARMEN

TORRIJOS
FERNANDEZ, MARIA P

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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DECRET 774/2012
ATORGAMENT SUBVENCIONS ESPORTS 2012
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern del dia 02/10/12 va aprovar les Bases i la Convocatòria de
Subvencions d’Esports per a aquest any 2012.
La Mesa de Valoració ha emès el seu informe i proposta de concessió, després d’haver
examinat detingudament els projectes presentats, aplicant els criteris fixats a les bases.
Es proposa la seva aprovació dins l’exercici del 2012 i no haver d’esperar la primera
Junta de Govern Local per la seva aprovació:
Per aquest el meu decret
RESOLC
1. Atorgar les subvencions d’Esports Ribes i aprovar les bestretes que es detallen a
continuació, per un import total de 16.000,00 euros, amb càrrec a l’operació A 201200048621:
PROPOSTA 2012

DESTÍ SUBVENCIÓ
Núm.

Entitat
Subvenció al 50% per a les
activitats regulars de
l'esport Base.
Subvenció al 50% per a les
Bàsquet Ribes
activitats regulars de
l'esport base.
Subvenció al 50% per a les
activitats regulars de
l'esport Base Escola
Ribes Club Patí
d'Hoquei i per l'activitat
puntuals XXVI Torneig
Montgròs.
Subvenció al 50% per a les
activitats regulars del club
(Escola de patinatge i els
Club Patinatge Artístic Ribes diferents torneigs que
organitzen i participen com
el Trofeu Nacional de Sant
Pau)
Subvenció al 50% per a les
activitats regulars, Trobada
Club Ciclista GER
BTT Ribes, Cursa Ciclista
Gall Dindi, Passejada
Popular amb bicicleta.
CD Ribes

1

2

3

4

5

TOTAL
PROPOSTA
Subvenció Subvenció
I
al 50%
al 100%
BESTRETA
x

4.900,00

x

4.900,00

x

1.350,00

x

1.350,00

x

1.100,00
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Subvenció al 100% per a
les activitats regulars de
l'escola esportiva
SEA AMPA Costerets
d'handbol de la Secció
Esportiva de l'AMPA i per
la festa de promoció de
l'handbol de l'AMPA.
6
Subvenció al 50% pels
Handbol Ribes.
tres equips del Club
d'Handbol Ribes.
7
Activitats regulars de
l'Associació Esportiva
SEA IES Montgròs
Escolar. Futbol, circ i
Atletisme.
8
GER
.
45è
Cros de Sant Pau.
9
Escola de Tennis infantil i
Club Tennis Ribes.
Tennis Junts en Acció.
10
Subvenció al 50% per a
l'equip de Futbol Sala de
l'Associació, per la
Associació Educativa per Joves Betania
participació als Jocs
Esportius Escolars de
Catalunya.
11
Subvenció al 50% per a
les activitats regulars de
la Penya per al
Penya d'Escacs Ribes
Campionat de Catalunya,
el Torneig Troyano.
12

x

700,00

x

600,00

x

500,00

x

180,00

x

150,00

x

150,00

x

120,00

16.000,00

2. Atorgar les subvencions d’Esports Roquetes i aprovar les bestretes que es detallen a
continuació, per un import total de 12.000,00 euros, amb càrrec a l’operació A 201200048623:
PROPOSTA 2012

DESTÍ SUBVENCIÓ
Núm.

Subvenció
al 50%

Entitat

Subvenció al 50% per a les
Penya Jove les activitats regulars de l'Escola de
1
Roquetes
Futbol base del Club, i pel torneig
d'estiu.
Club Bàsquet
Subvenció al 50 % per les
activitats regulars de l'escola de
2 Roquetes del
Garraf
bàsquet i pel 3x3 solidari.
Subvenció al 50% per a les
Associació de
activitats regulars de l'Escola de
3 Futbol Sala de
Futbol Base i per l’activitat puntual
les Roquetes
Gimcana escolar .

4

Associació Esportiva IES
Alexandre Galí.

Subvenció al 100% per a
les activitats regulars de
l'Associació com tennis
taula, dansa oriental,
bàsquet, escacs, voleibol,
futbol sala, korfbal federat.

TOTAL
PROPOSTA I
BESTRETA

Subvenció
al 100%

x

3.850,00

x

3.450,00

x

1.200,00

x

1.000,00
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5

Club Patinatge Artístic Santa
Eulàlia

6

Amics del Senderisme i la
Natura

7 Club Petanca Roquetes

8 Bike Garraf

9

Agrupació de Balls Populars
de les Roquetes.

Subvenció al 50% per a les
activitats regulars del club,
Escola de Patinatge i els
diferents torneigs que
organitzen i participen.
Subvenció al 50% per les
activitats regulars de
l'entitat, sortides
organitzades al municipi i
per les sortides mensuals.
Subvenció al 50% per als
equips de la federació
catalana de petanca.
Subvenció al 50% per a les
activitat 1ª Kids cup open
Barcelona al municipi.
Subvenció al 50 % per
l'activitat puntual 2ª Cursa
Solidària de les Roquetes.

x

800,00

x

600,00

x

400,00

x

350,00

x

350,00
12.000,00

3. Desestimar la sol·licitud presentada per l’entitat Penya Ribes per manca de
documentació.
4. Donar compte d’aquests acords al proper Ple de la Corporació.
5. Notificar aquests acords als interessats.
D E C R E T 775/2012
RENUNCIA PAGA EXTRA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vistes les instàncies presentades per part de l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad,
Abigail Garrido Tinta, 1a Tinent d’Alcalde i Bàrbara Scuderi Bedny, 2ª Tinent d’Alcalde, en les
quals sol·liciten renunciar a la paga extraordinària de desembre.
Vist que en les mateixes instàncies sol·liciten que la quantitat resultant de la renuncia de
paga extra de desembre s’ingressi en l’Associació de Voluntaris de Sant Camil.
Vist l’informe núm. d’Intervenció.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar la renuncia de la paga extra de desembre per part de l’Alcalde Josep Antoni
Blanco Abad amb el següent desglossament:
Import Brut

3.552.01 €

Retencions

1.346,57 €

TOTAL NET

2.205,44 €

2n. Aprovar la renuncia de la paga extra de desembre per part de Abigail Garrido Tinta,
1a Tinent d’Alcalde amb el següent desglossament:
Import Brut

3.027,04€

Retencions

1.447,83€
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TOTAL NET

1.579,21€

3r. Aprovar la renuncia de la paga extra de desembre per part de Bàrbara Scuderi
Bedny 2ª Tinent d’Alcalde amb el següent desglossament:
Import Brut

3.027,04€

Retencions

1.447,83€

TOTAL NET

1.579,21€

4rt. Aprovar que s’ingressi al número de compte 2100 3103 98 2200344981 de
l’Associació de Voluntaris de Sant Camil la quantitat resultant de 5.363,86€ que correspon a la
renuncia de la paga extra de desembre.
5è. Notificar l’acord a les persones interessades
DECRET/0776/2012
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 611/2012 incoat contra el
senyor J.J.A.N. amb DNI núm. 34.855.749-P i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta de l’Inspector de la Policia Local
de Sant Pere de Ribes, amb TIP 038, que el senyor J.J.A.N. amb DNI núm.: 34.855.749-P, pot
ser autor/responsable del següent fet ocorregut a escassos metres de la zona del Parc
Salvador Espriu, el dia 26 de juliol de 2012 al voltant de les 6:40 hores i segons acta de la
Policia Local on manifesta:
“Que quan passava amb el vehicle pel C. Sitges, observa com un ciutadà acompanyat
d’un gos llaurador de color canyella s’atura a la zona del Parc Salvador Espriu, a escassos
metres d’una zona de jocs infantils. Que observa com l’animal caní s’atura a fer les seves
necessitats, motiu pel qual atura el vehicle i observa la reacció de l’amo de l’animal. Que el Sr.
J.J.A.N. va observar atentament a banda i banda per si algú el veia, i procedeix a marxar amb
el gos sense recollir les deposicions, que queden a escassos metres d’una zona infantil. Es
procedeix a trucar al caporal de torn per tal que comissioni una patrulla als efectes d’identificar
l’autor de la infracció, adjuntant-se en acta de la patrulla actuant les dades d’aquest, així com el
seu reconeixement de la infracció comesa.”
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscrit.
2.- En data 04/10/2012, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 611/2012 i la
proposta de resolució contra el Sr. J.J.A.N., responsable del gos.
3.- En data 14/10/2012, es va notificar a l’expedientat l’inici de l’expedient sancionador i
la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular al·legacions i/o
proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que en data 31/10/2012 té entrada en aquest Ajuntament amb número de registre
201213113, escrit d’al·legacions formulat front la proposta de resolució, on en síntesis
manifesta que:
“He recibido una resolución del Ayuntamiento en la que se me amonesta por ensuciar la
vía pública, por no tener inscrito el perro en el registro municipal, por no tener el microchip y por
no disponer de la cartilla sanitaria. Solicita mediante revisión del decreto 611/12 se me
disminuya el importe de la sanción o se me exima de la misma, ya que me encontraba en el
momento en un bar cercano buscando una bolsa para recogerlo, en el omento en el que se me
informó de que tenía que inscribirlo así lo hice y actualmente el perro dispone del microchip
homologado y no se me solicito la cartilla sanitaria a pesar de disponer de ella.”
Aporta cartilla sanitària amb número de microxip i inscripció al registre municipal.
5.- Que comprovat el registre d’animals domèstics, el gos es va inscriure en data
15/10/2012 amb el número 1242.
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6.- Que en data 10/12/2012 l’Inspector Cap amb TIP 038 emet informe de resposta al
plec de descàrrec/al·legacions on es ratifica i manifesta el següent:
“Que no es cert que immediatament després de que el seu gos fes les deposicions als
costat d’una zona de joc infantil es dirigís a un bar a buscar una bossa per tal de recollir els
excrements, ans al contrari, va continuar passejant amb el gos, i passats uns minuts, va anar a
un bar del c. Cards, on va prendre un cafè a una tauleta exterior.”
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor J.J.A.N. amb DNI 34.855.749-P, com
a responsable de que el gos embrutes via i/o espai públic i no tenir la documentació obligatòria
de l’animal. Se segueix, per a la seva tramitació, el que assenyala el Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels animals, la Ordenança
Municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics i el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel
qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que l’expedientat formula al·legacions a la proposta de resolució, s’admeten a
tràmit.
3.- Atès que aporten la documentació del gos, s’estimen les al·legacions per la cartilla
sanitària, per tenir el gos amb microxip homologat i comprovat el registre municipal d’animals
on consta que es va inscriure el 15/10/2012, es desestimen per no estar inscrit al registre el dia
de la infracció i per embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en data 26/07/2012, el gos no estava
inscrit al registre municipal d’animals i el Sr. J.J.A.N. no va recollir les deposions fecals, tal i
com manifesta l’Inspector Cap TIP 038 al seu informe. Els fets suposen la comissió de:
– Per embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.
– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
5.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels
animals, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. J.J.A.N. amb DNI 34.855.749-P com a responsable del gos el dia
26/07/2012, per les següents infraccions,
– Per embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.
– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
2.- Qualificar les esmentades infraccions com:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.
3.- Imposar-li la sanció de 300€ per:
a)

200€ (dos cents euros) per embrutar les vies públiques amb deposicions fecals del

b)

100€ (cent euros) per no tenir el gos inscrit al registre censal municipal

gos.
4.- Aprovar la carta de pagament per un import de 300€, en concepte de les sancions
mencionades i adjuntar-la a la notificació del present acord.
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5.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
D E C R E T 777/2012
PAGAMENT FRANQUICIA SENTÈNCIA DESFAVORABLE.
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat en la propera Junta de Govern Local.
En aquest sentit es justifica la urgència donat que es necessari procedir al pagament de
la franquícia de la pòlissa d’assegurances contractada amb la companyia Allianz Compañía de
Seguros y Reaseguros S A, a fi de no generar més interessos de demora.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm.: 1 de Barcelona, en el Procediment
Abreujat núm.: 153/2011-3, segons sentència núm.: 254/2012, va estimar el recurs interposat
per la Sra. M.M.G y la entitat asseguradora Liberty Seguros, Companyia de Seguros y
Reaseguros S A, i va condemnar a ser indemnitzades per l’administració municipal demandada
pels danys i perjudicis material reclamats amb la suma conjunta de: 1.795,80 €. (correspon
1.260,98 €., a la titular assegurada Sra. M.M.G i els restants 534,82 €., a l’asseguradora
Liberty, Seguros, Companyia de Seguros y Reaseguros S A , més les quantitats que resultin de
l’actualització de l’IPC i l’aplicació dels interessos legals de demora que correspon als imports,
amb la condemna a costos de la part demandada fins al límit màxim per tots els conceptes de
400,00 €.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 27-07-10, es va elevar a definitiu
l’acord d’adjudicació provisional adoptat per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de
2010, del procediment negociat sense publicitat per contractar la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil general d’aquest Ajuntament, adjudicada a la companyia d’assegurances
Allianz Seguros y Reaseguros S A.
Atès que l’Ajuntament va subscriure amb la companyia Allianz la pòlissa núm.:
026976415, de responsabilitat civil general, amb una franquícia de: 1.000 €., i com a
conseqüència l’Ajuntament haurà d’abonar aquesta quantitat.
Vist l’informe favorable núm. 2012/xxxx d’Intervenció.
Atès el Decret de l’alcaldia núm.: 748/2012, de data 18 de desembre de 2012, pel qual
l’alcalde Sr. José Antonio Blanco Abad, nomena al Sr. Santiago Blanco Serrano, com Secretari
accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener
de 2013, ambdós inclosos.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el pagament de: MIL EUROS (1000), en concepte de pagament de la
franquícia de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil subscrita per aquest Ajuntament
amb la companyia Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S A, d’acord amb la sentència
254/012,
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dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.: 1 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm.: 153/2011-3, part demandant: Sra. M.M.G i Liberty, Seguros, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S A.
2n. Carregar la despesa a l’A núm.: 1230, de la partida 42000.920.22610 de la partida
Despeses Diverses/Secretaria i Serveis Jurídics.
3r. Notificar als interessats la present resolució.
4r. Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que es celebri.
D E C R E T 778/2012
Aprovació pressupost treballs millora de jardineria Mas Alba
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011, de 7 de juliol, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència tenint en compte que el proper dia 1 de gener de 2013 s’han de
tornar a iniciar els treballs de millora de jardineria a la urbanització Mas Alba, no poden
esperar a la propera Junta de Govern Local que es realitzi.
Que en data 8 d’agost de 2012, per Decret d’Alcaldia, es va adjudicar a l’empresa PAU
JOAN SOLER CUCURELLA la realització dels treballs pendents de millora de les zones
enjardinades dins del projecte d’urbanització complementària de Mas Alba, fins el 31 de
desembre de 2012.
Que l’esmentada empresa ha realitzat durant el període de 5 mesos, els treballs
complementaris que el projecte no contemplava, es considera convenient seguir realitzant
aquestes feines fins la inscripció al REUC (registre d’entitats urbanística col·laboradora) de la
transformació de l’associació administrativa de cooperació Mas Alba en Junta de Conservació,
prevista pel mes d’abril de 2013.
Que han estat sol·licitats pressupostos a tres empreses diferents per a dur a terme la
continuació dels treballs de millora, iniciant el dia 1 de gener fins al 30 d’abril de 2013, els quals
es relacionen a continuació:
PAU JOAN SOLER CUCURELLA

4.326,96€ iva inclòs

JOSEP MIRÓ BONILLA

5.324,00€ iva inclòs

JUAN ANTONIO MURILLO
6.292,00€ iva inclòs
Que havent estudiat els tres pressupostos presentats per l’arquitecta tècnica de
l’Àrea, Sra. Eva Villa Tizón, aquesta informa que considera més adequat el pressupost de
l’empresa PAU JOAN SOLER CUCURELLA, donat que fa la valoració econòmica més baixa, el
qual s’adjunta a l’expedient administratiu corresponent.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- ADJUDICAR a l’empresa PAU JOAN SOLER CUCURELLA els treballs de millora de
les zones enjardinades dins del projecte d’urbanització complementària de Mas Alba, des de l’1
de gener fins al 30 d’abril de 2013, per un import total de 4.326,96€ iva inclòs. Aquesta
despesa forma part de les obres complementàries d’urbanització del sector a càrrec dels
propietaris. Aplicació pressupostària 31000 151 60910.
2n.- NOTIFICAR l’esmentat acord a les empreses interessades.
3r.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de Govern
Local com del Ple que es celebri.
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D E C R E T 779/2012
Certificació d’obra PU Complementària sector SUPP 3 Mas Alba
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011, de 7 de juliol, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència tenint en compte que la certificació d’obra presentada per
HIDRAULICA Y OBRAS, SA., ha de fiscalitzar-se i aprovar-se abans de la finalització de
l’exercici 2012, no poden esperar a la propera Junta de Govern Local que es realitzi.
En data 17 de desembre de 2012, l’empresa HIDRAULICA Y OBRAS, SA, adjudicatària
de l’execució de les obres del PU complementaria del sector SUPP-3 Mas Alba, ha presentat la
certificació núm. 8 i última.
Al respecte, l’arquitecta tècnica de l’Àrea, Sra. Eva Villa Tizón he emès en data 18 de
desembre de 2012 informe favorable, el qual s’adjunta a l’expedient administratiu corresponent.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- APROVAR la següent certificació d’obra núm. 8 i última corresponent al període de
l’1 de març fins al 14 de desembre de 2012, de conformitat amb l’informe tècnic.
Núm.

Obra

Adjudicatari

Import (IVA inclòs)

8 i última

PU Complementaria Mas Alba

Hidraulica y obras, SA

2.943,40 €

2n.- NOTIFICAR l’esmentat acord a l’empresa adjudicatària.
3r.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de Govern
Local com del Ple que es celebri.
D E C R E T 780/2012
Adjudicació d’estudi de viabilitat i sostenibilitat econòmica al respecte de la Modificació
puntual de PGOU, a l’àmbit d’actuació urbanística comú de la Rambla del Garraf.
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011, de 7 de juliol, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica la urgència tenint en compte que aquesta adjudicació ha de fiscalitzar-se i
aprovar-se abans de la finalització de l’exercici 2012, no poden esperar a la propera Junta de
Govern Local que es realitzi.
Els serveis tècnics municipals, estan redactant una modificació puntual del PGOU amb
l’objecte de delimitar un àmbit d’actuació urbanística comú als efectes de gestionar i garantir la
participació dels sectors i polígons d’actuació urbanística beneficiaris directament de l’execució
del segon i tercer tram de la Rambla de Garraf (antiga carretera C-246).
Aquesta modificació puntual ha d’incloure un estudi de sostenibilitat econòmica, que
contingui la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la
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ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
També
ha d’incloure l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
Per aquesta raó, s’han estat sol·licitats pressupostos a tres empreses diferents per a dur
a terme els treballs descrits, els quals es relacionen a continuació:
EMPRESA
MUR & ASSOCIATS, S.L.
PROMO ASSESSORS
CONSULTORS, S.A.
GABINET ESTUDIS ECONÒMICS,
S.A.

BASE IMPOSABLE
18.000,00

21 % IVA
3.780,00

TOTAL
21.780,00

17.800,00

3.738,00

21.538,00

19.100,00

4.011,00

23.111,00

Estudiats els tres pressupostos presentats, l’arquitecta de l’Àrea, Sra. Rosa Riba
Vilanova informa, en data 12 de desembre de 2012 que, considera més adequat el pressupost
de l’empresa PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A., donat que fa la valoració econòmica
més baixa
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- ADJUDICAR a l’empresa PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A., l’elaboració
dels treballs de contingut econòmic i financer esmentats, consistents en la redacció d’un estudi
de viabilitat i sostenibilitat econòmica de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit d’actuació
urbanística comú de la Rambla del Garraf, per un import total de 21.538,00€ IVA inclòs,
carregant-ho a l’aplicació pressupostària 3100015160921, Rambla del Garraf Tercer tram.
2n.- NOTIFICAR l’esmentat acord a les empreses interessades.
3r.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de Govern
Local com del Ple que es celebri.
DECRET 781/2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local del dia 31 de gener de 2012 va aprovar la aportació per l’any
2012 per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf, per un import total de
192.527 €, a raó de 12 aportacions, de caràcter mensual, per import de 16.043,92 €
cadascuna;
En el darrer Ple del Consorci Teledigital Garraf celebrat el dia 4 de setembre de 2012 es
va aprovar el pressupost d’explotació i d’inversions del 2012 i es van ajustar a la baixa (-10%)
les previsions que s’havien fet inicialment del mateix i de les aportacions municipals dels
ajuntaments que en formen part, entre ells el de Sant Pere de Ribes.
Atès que a data d’avui l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja ha satisfet 10 aportacions
de 16.043,92 euros (corresponent als mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre i octubre) que sumen un total de 160.439,20 euros i tenint en compte que
finalment la quantitat anual a aportar per aquest 2012 és de 173.274 euros.
Atès que amb aquests canvis l’aportació que li restaria efectuar al nostre Consistori és de
12.834,80 euros.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
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1r. Procedir a realitzar la baixa i anul·lació total de l’obligació pendent de pagament de
l’aportació del mes de novembre amb un import de 16.043,92 euros i la baixa parcial per import
de 3.209,08 euros de l’obligació de pagament corresponent al mes de desembre, per tal que es
pugui fer una darrera aportació el mes de desembre per import de 12.834,80 euros.
2n. Notificar aquest Decret a la Televisió Digital Local Pública del Garraf.
DECRET / 782/2012
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENT 153/2011-3
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona, procediment acomiadament 578/2012,
ens ha citat pel pròxim 8 de gener de 2013 a les 11:45 hores.
Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ens ha
citat pel dia 15 de gener per assistir a les conciliacions per acomiadament de l’Anna Acebillo i
de la Cristina Lliuro, núm. d’expedients 058623/2012 i 058626/2012 respectivament.
Vist que als presents procediments s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Social nº 1 de Barcelona, procediment acomiadament 578/2012 i als expedients de
conciliacions per acomiadament de l’Anna Acebillo i de la Cristina Lliuro i núm. d’expedients
058623/2012 i 058626/2012 respectivament.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
DECRET

783 / 2012

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA nº 1218 de SERVEIS GLOBALS DEL GARRAF
S.L
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
A través de la campanya de sensibilització i informació sobre la Compra Sostenible, el
departament de Promoció Econòmica ha engegat un seguit d’actuacions per la promoció del
mercat municipal. És per aquest motiu que es porta a terme el disseny i producció de bosses
amb la imatge i el logo d’aquest i es varen demanar pressupostos a tres empreses per al
subministrament de 2.500 unitats. El pressupost escollit per va ser el presentat per l’empresa
Serveis Globals del Garraf SL, atès que era el més econòmic i el que millor s’ajustava a les
necessitats del departament.
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En data 21 de desembre de 2012 l’empresa ha presentat factura amb nº 1218 per import
de 2.999,99€ (IVA inclòs) per la qual no hi havia una Autorització de Despesa prevista. És per
això que se’n proposa el seu pagament.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
Aprovar la factura de Serveis Globals del Garraf SL nº 1218 i el pagament per import de
2.999,99€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 35000.430.22712_Serveis de Suport/ Promoció
Econòmica.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple de la Corporació.
D E C R E T 784/2012
Justificació Ajuts Menjador Llar d’Infants Els Tres Pins
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta de justificacions de
menjador de llar d’infants corresponents a l’any 2012 i no es pot esperar a la propera JGL per
abonar-los.
Atès que en data 25 de setembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la
concessió d’un ajut per a suport per Menjador a Llar d’infants pel curs 2012-13 al nucli de
Roquetes per un import de 446,16€ del pressupost de 2012 i un import de 780,78€ del
pressupost de 2013, a càrrec de la partida 11102 231 48100.
Atès que el pagament d’aquests ajuts s’ha de fer per transferència bancària a les Llars
d’infants del municipi, prèvia presentació dels justificants pertinents.
Atès que la Llar d’infants Els Tres Pins va prestar el servei de menjador a 1 usuari del
municipi durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2012
Atès que aquesta entitat presenta el justificant i que aquest es correcte
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
1.- APROVAR el justificant que s’adjunta presentat per la Llar d’infants Els Tres Pins,
per un import total de 334,62€, en concepte d’ajut de menjador corresponent als mesos de
setembre, octubre i novembre de 2012 amb càrrec a la partida 11102 231 48100 del
pressupost de 2012, segons el detall mensual
Alumne
G.X.C

Beca
75%

Import Mensual Becat Menjador
111,54€

2.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
3.- DONAR COMPTE d’aquest decret en el proper Ple que es porti a terme.
D E C R E T 785/2012
Justificació Ajuts Menjador TEGAR
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
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Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta de justificacions de
menjador de TEGAR corresponents a l’any 2012 i no es pot esperar a la propera JGL per
abonar-los.
Atès que en data 17 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la concessió
de 4 ajuts per a suport per Menjador de TEGAR pel curs 2012-13 per un import de 746,45€ del
pressupost de 2012 i un import de 1.379,87€ del pressupost de 2013, a càrrec de la partida
11102 231 48100.
Atès que en data 20 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la
concessió d’un ajut per aquest concepte per un import de 158,32€ del pressupost de 2012 i un
import de 554,13€ del pressupost de 2013, a càrrec de la partida 11101 231 48100.
Atès que el pagament d’aquests ajuts s’ha de fer per transferència bancària a l’entitat
TEGAR, prèvia presentació dels justificants pertinents.
Atès que TEGAR va prestar el servei de menjador a 5 usuaris del municipi durant els
mesos de novembre i desembre de 2012
Atès que aquesta entitat presenta els justificants i que aquests son correctes
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
1.- APROVAR els justificants que s’adjunten presentats per l’entitat TEGAR, per un
import total de 531,50€, en concepte d’ajut de menjador corresponent als mesos de novembre i
desembre de 2012. Dels quals 158,32€ amb càrrec de la partida 11101 231 48100; i 373,18
amb càrrec a la partida 11102 231 48100 del pressupost de 2012, segons el detall mensual
Beca

Import Mensual Becat Menjador

I.S.S

Alumne

50%

52,77€

J.A.A.P

25%

26,38€

A.D.M

50%

52,77€

P.A.E

50%

52,77€

M.C.M.J

75%

79,16€

2.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
3.- DONAR COMPTE d’aquest decret en el proper Ple que es porti a terme.
D E C R E T 786/2012
Ajuts urgencia social
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En aquest cas, es declara i justifica la urgència donat que es tracta d’ajuts d’urgència
social i el tipus d’ajut (deutes de subministrament) i la situació de les famílies no permet
esperar a la següent Junta de Govern Local per tramitar-les.
Atès els informes dels tècnics de Benestar Social on es justifica les dificultats
econòmiques de les famílies que es relacionen: Expedients 2009/32; 2002/57; 2010/970;
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2011/471; 2005/113; 2009/591; 2000/165; 2008/302; 2007/179; 2010/809; 2010/367; 2010/878;
2008/387; 2001/200; 2001/139; 2001/172
Per aquest, el meu decret, vinc en resoldre:
1.- CONCEDIR un ajut d’urgència social a les unitats familiars a que fan referència els
expedients:
Expedient núm. 2009/32 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de
92,80€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referència
4001173651994 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL FENOSA
Expedient núm. 2002/57 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import de
321,10€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
202561733 per import de 187,20€ ), efectuant el pagament a la COMPANYIA E·ON ESPAÑA;
i tractament mèdic per import de 133,90€ (incloent 1€ de taxes) efectuant el pagament a la
FARMÀCIA M. ARIZCUM
Expedient núm. 2010/970 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 193,14€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
P3201NA1447344 per import de 176,56€ ), efectuant el pagament a la COMPANYIA
ENDESA; i tractament mèdic per import de 16,58€ (incloent 8€ de taxes) efectuant el pagament
a la FARMÀCIA M. ARIZCUM
Expedient núm. 2011/471 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 122,89€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referencia
16430608 per import de 10,52€ ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL
FENOSA; i electricitat (Núm. De rebut PD201NC0078139 per import de 112,37€) efectuant el
pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2005/113 amb càrrec a la partida núm. 11101 231 48000 per un import
de 56,19€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de rebut
20121107010461038 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA IBERDROLA
Expedient núm. 2009/591 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 102,36€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebuts
SH201NA0934621 per import de 24,76€; SH201NA1131651 per import de 26,29€), efectuant el
pagament a la COMPANYIA ENDESA; i aigua (Núm. de rebut 2012/04 per import de 51,31€)
efectuant el pagament a la COMPANYIA AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES
Expedient núm. 2000/165 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 131,40€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de
referència 9935819629146 per import de 86,65€ ; 4002374110671 per import de 44,75€),
efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2008/302 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 66,41€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’aigua (Núm. de rebut
2012/04), efectuant el pagament a la COMPANYIA AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES
Expedient núm. 2007/179 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 83,99€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referència
5001074155092 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL FENOSA
Expedient núm. 2010/809 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 141,79€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de
referència 0040748311133 per import de 67,21€; 0040748311155 per import de 50,42€;
0040748311135 per import de 10,67€; 0040748311166 per import de 13,67€), efectuant el
pagament a la COMPANYIA IBERDROLA
Expedient núm. 2010/367 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 181,80€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de
referència SD201NB1241091 per import de 56,25€; 4001471324642 per import de 68,12€),
efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA; i aigua (Núm. de rebut 2012/04 per import
de 57,43€) efectuant el pagament a la COMPANYIA AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES
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Expedient núm. 2010/878 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 131,03€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
P1201NA1776699), efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2008/387 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 185,09€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de
referència 8200663184341), efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2001/200 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 45,81€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’electricitat (Núm. de rebut
S7201NA0762682), efectuant el pagament a la COMPANYIA ENDESA
Expedient núm. 2001/139 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 84,77€, per fer front al deute en concepte de subministrament d’aigua (Núm. de rebut
2012/04), efectuant el pagament a la COMPANYIA AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES
Expedient núm. 2001/172 amb càrrec a la partida núm. 11102 231 48000 per un import
de 58,21€, per fer front al deute en concepte de subministrament de gas (Núm. de referència
8500501957839 ), efectuant el pagament a la COMPANYIA GAS NATURAL FENOSA
2.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
3.- DONAR COMPTE d’aquest decret en el proper Ple que es porti a terme.
D E C R E T 2012/787
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ADJUDICAR LES
OBRES PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ITINERARI ENTRE RIBES I SITGES PER LA
RIERA DE RIBES, APTE PER A VIANANTS I BICICLETES, I INICI DE LA LICITACIO
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local l’aprovació del plec de clàusules i
l’inici i de la licitació perquè el seu finançament està subjecte a una subvenció, aboco aquesta
competència perquè s’iniciï aquesta contractació, havent de donar compte a la Junta de Govern
Local en la propera sessió que tingui lloc d’aquest òrgan de govern.
Atès l’informe de secretaria núm. 2012/196.
Atès l’informe d’intervenció núm. 2012/1063.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules jurídico administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que regiran en el procediment negociat sense publicitat per a
l’adjudicació del contracte d’obres del PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ITINERARI ENTRE
RIBES I SITGES PER LA RIERA DE RIBES, APTE PER A VIANANTS I BICICLETES, i inici de
la licitació.
SEGON. Aprovar la despesa per la quantia de 70.654,27 euros IVA inclòs; el preu cert
anterior queda desglossat en un valor estimat de 58.391,96 euros i en l’Impost sobre el Valor
Afegit de 12.262,31 euros. El preu s’abonarà amb càrrec a la partida núm. 32500 172 60900
del vigent pressupost municipal; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’ajuntament,
quedant acreditada la plena disponibilitat de les següents aportacions que permeten finançar el
contracte.
TERCER. Simultàniament, anunciar l’obertura del termini de presentació de proposicions
pel termini de 10 dies naturals, a partir de la notificació de la sol·licitud d’oferta, per mitjà d’un
escrit al qual han d’acompanyar la documentació següent, que haurà de reunir els requisits
d’autenticitat previstos en les lleis. Si el darrer dia cau en festiu, aquest passarà ser l’immediat
hàbil següent.
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QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri del Ple
de l’Ajuntament.
D E C R E T 788/2012
ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS
PER AL MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS, TANCAT DE SEGURETAT I PAVIMENTS
DE CAUTXÚ INSTAL·LATS A LES ÀREES DE JOC DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE
DE RIBES.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte de la
prestació dels serveis de conservació de tots els jocs infantils, tancat de seguretat, paviments
de sorra o qualsevol tipus de paviment, paviment de cautxú de les corresponents àrees de joc,
de titularitat municipal del municipi de Sant Pere de Ribes, perquè el contracte vigent finalitza el
31 de desembre de 2012, aboco aquesta competència per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte, havent de donar compte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que tingui
lloc d’aquest òrgan de govern.
Aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2012, el plec de clàusules
administratives particulars del procediment negociat amb publicitat , del contracte de la
prestació dels serveis de conservació de tots els jocs infantils, tancat de seguretat, paviments
de sorra o qualsevol tipus de paviment, paviment de cautxú de les corresponents àrees de joc,
de titularitat municipal del municipi de Sant Pere de Ribes.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar en data 05/11/2012 en el Perfil del
Contractant.
Atès que durant el procés de presentació d’ofertes s’han presentat els següents
licitadors:
URBE SBD SL, que es compromet a fer el servei per la quantitat de 15.810 € més
3.320,10 € d’IVA. I com a millores sense quantificar: a) Reconeixement integral dels jocs de
forma trimestral; b) Neteja de grafitis i pintades setmanalment; c) Repàs de les zones de sorra
o material tou, de forma semestral; d) Substitució de paviment de cautxú fins a un màxim de 20
m2 anyals; e) Recanvis i peces de joc a càrrec de l’empresa fins a un màxim de 120 €/unitat.
ENRIC DANES PORTABELLA que es compromet a fer el servei per la quantitat de
15.640 € més 3.284,40 € d’IVA. No s’especifiquen millores.
MOIX SERVEIS I OBRES SL que es compromet a fer el servei per la quantitat de 14.824
€ més 3.113,04 € d’IVA. No s’especifiquen millores. Subministrament i instal·lació de jocs
infantils per un valor total de 1.700 € més IVA ó destinar aquest import a la certificació de jocs
infantils (import d’una certificació 350 € més IVA).
INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE L’ENTORN URBÀ SL que es compromet a fer el
servei per la quantitat de 15.360 € més 3.225,60 € d’IVA. Aplicant un import de millores de
7.206 € més IVA, desglossat de la manera següent: a) Informe setmanal: 52 informes x 50 €/U:
2.600 €; b) Ampliació de l’assegurança de responsabilitat civil de 300.000 € a 1.200.000 €, per
un valor de mercat de 2.740 €; c) Subministrament i instal·lació d’un parc infantil per un import
de 1.866 €.
A la vista de les millores presentades es dedueix respecte l’oferta de:
URBE SBD SL,
a) Reconeixement integral dels jocs de forma trimestral per import de 1.500 euros/any,
quan el plec només exigia un cop l’any.
b) Neteja de grafitis i pintades setmanalment, per import de 2.700 euros/any, quan el plec
només exigia fer-ho mensualment
c) Repàs de les zones de sorra o material tou, de forma semestral per import de 800
euros/any, quan el plec només exigia realitzar-ho una vegada l’any
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d) Substitució de paviment de cautxú fins a un màxim de 20 m2 anyals, millora valorada
en 1.780 euros/any quan la valoració exigida en el plec és de 534 euros/any;
e) Recanvis i peces de joc a càrrec de l’empresa fins a un màxim de 120 €/unitat, amb un
valor anual de 1.280 euros, quan la millora del plec s’establia en la quantitat anyal de 853.33
euros.
INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE L’ENTORN URBÀ SL
Les millores 1 i 2 no es poden considerar millores al servei ja que són requeriments que
s’exigeixen en el plec de condicions tècnic.
Així doncs, a la vista de les actes de la Mesa de Contractació, que s’adjunten, la Mesa
de Contractació de conformitat amb l’informe tècnic, proposa declarar l’oferta econòmicament
més avantatjosa la presentada per URBE SBD SL, que es compromet a fer el servei per la
quantitat de 15.810 € més 3.320,10 € d’IVA.
I com a millores: La millora 1 (reconeixement integral dels jocs de forma trimestral) es
valora amb un import de 1.500 €/ anuals, dels quals s’ha de deduir els 375 € anuals inclosos en
el plec, resultant finalment una millora per un import de 1.125 €/anuals (4.500 € totals).
La millora 2 (neteja setmanal de grafits i pintades) es valora amb un import de 2.700
€/anuals, dels quals s’ha de deduir els 623,08 €/anuals inclosos en el plec, resultant finalment
una millora de 2.076,92 €/anuals (8.307,68 € totals).
La millora 3 (repàs de les zones de sorra o material tou de forma semestral) es valora
amb un import de 800 €/any, dels quals s’ha de deduir els 400 €/any inclosos en el plec,
resultant una millora de 400 €/anuals (1.600 € totals).
La millora 4 (manteniment de paviments de cautxú) es valora amb un import de 1.780 €
anuals, dels quals s’ha de deduir els 534 € anuals inclosos en el plec, resultant finalment una
millora per un import de 1.246 € anuals (4.984 € totals).
La millora 5 (recanvis per valor inferior a 120€) es valora amb un import de 1.280 €
anuals, dels quals s’ha de deduir els 853,33 € anuals que s’estableixen en el plec, resultant
finalment una millora per un import de 426,66 € anuals (1.706,64 € totals).
Aquesta darrera millora es complementa amb un annex dels recanvis habituals que
anirien sense càrrec dins d’aquesta millora.
La suma de les millores quantificables presentades correspon a 21.098,32 € sense l’IVA
(en els 4 anys de contracte).
Atès que en data 20 de desembre de 2012, es va requerir al Sr. Manuel López
Alburquerque, en representació de URBE SBD SL. perquè en el termini de deu dies hàbils, es
presentés:
Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte
per import de 3.162 euros (15.810 euros x 4 anys x 5%).
Certificats originals acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Atès que la documentació i la fiança s’han ingressat en data 27 de desembre de 2012.
Atès l’informe d’intervenció núm. 1026/2012.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Adjudicar a URBE SBD SL, el contracte de la prestació dels serveis de
conservació de tots els jocs infantils, tancat de seguretat, paviments de sorra o qualsevol tipus
de paviment, paviment de cautxú de les corresponents àrees de joc, de titularitat municipal del
municipi de Sant Pere de Ribes, que es compromet a fer el servei per la quantitat de 15.810 €
més 3.320,10 € d’IVA, per un import de 19.130,10 euros IVA inclòs per al primer any de
contracte.
I com a millores: La millora 1 (reconeixement integral dels jocs de forma trimestral) es
valora amb un import de 1.500 €/ anuals, dels quals s’ha de deduir els 375 € anuals inclosos en
el plec, resultant finalment una millora per un import de 1.125 €/anuals (4.500 € totals).
62

Ple ordinari
22 de gener de 2013

La millora 2 (neteja setmanal de grafits i pintades) es valora amb un import de 2.700
€/anuals, dels quals s’ha de deduir els 623,08 €/anuals inclosos en el plec, resultant finalment
una millora de 2.076,92 €/anuals (8.307,69 € totals).
La millora 3 (repàs de les zones de sorra o material tou de forma semestral) es valora
amb un import de 800 €/any, dels quals s’ha de deduir els 400 €/any inclosos en el plec,
resultant una millora de 400 €/anuals (1.600 € totals).
La millora 4 (manteniment de paviments de cautxú) es valora amb un import de 1.780 €
anuals, dels quals s’ha de deduir els 534 € anuals inclosos en el plec, resultant finalment una
millora per un import de 1.246 € anuals (4.984 € totals).
La millora 5 (recanvis per valor inferior a 120€) es valora amb un import de 1.280 €
anuals, dels quals s’ha de deduir els 853,33 € anuals que s’estableixen en el plec, resultant
finalment una millora per un import de 426,66 € anuals (1.706,66 € totals).
Aquesta darrera millora es complementa amb un annex dels recanvis habituals que
anirien sense càrrec dins d’aquesta millora.
La suma de les millores quantificables presentades correspon a 21.098,35 € sense l’iva
(en els 4 anys de contracte).
SEGON.- Donar de baixa de la partida pressupostària 33000.155.21300 “via pública,
reparació, manteniment i conservació de maquinària instal·lacions i utillatge del pressupost de
l’exercici de 2013 i següents” la diferència entre l’import de licitació 20.570 euros IVA inclòs i
l’import adjudicat de 19.130,10 euros, per import de 1.439,90.
TERCER.- Notificar a l’empresa URBE SBD SL, adjudicatari del contracte, aquest acord
i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini de 15 dies hàbils següents
a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació al licitador en la forma prevista en l’article
156.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Comunicar aquesta resolució a la resta de licitadors amb expressió dels
recursos corresponents.
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant.
SISÈ.- Comunicar el contracte al Registre Públic de Contractes del Sector Públic del
Ministeri d’Hisenda.
DECRET 789/2012
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2012.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe favorable núm. 2012/1071 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de novembre 2012.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de novembre
de 2012 per import de 168.582,56€ €, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de
novembre de 2012 per un import de 193.639,04€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
de novembre de 2012 per import de -6.042,30€.
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D E C R E T núm. 791/2012
DEIXAR SENSE EFECTE PARCIALMENT ACORD JGL
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Vist que el Ple de la Corporació en la seva sessió de 30 d’octubre de 2012 va acordar,
entre d’altres “Aprovar la despesa per amortització anticipada de l’import de 3.946.553,32 € a
càrrec de l’aplicació pressupostaria 99900 011 91300, amb la finalitat de reduir el Rati
d’endeutament actual i adequar-se a la Llei d’estabilitat pressupostària. Es condiciona
l’aprovació de la despesa a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació núm 19/12 de
pressupost que restarà aprovat definitivament una vegada publicat i exposat tal i com marca la
normativa vigent.
Vist que a Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 18 de desembre de
2012 va adoptar entre d’ altres, la cancel·lació dels següents dipòsits a termini, per tal de donar
compliment a l’amortització de préstecs:
Banc Sabadell (Sabadell Atlántico)

1.000.000,00 euros

CAM (Sabadell Atlántico)

1.000.000,00 euros

Caixa Bank

2.000.000,00 euros

Vist que a data 18 de desembre, es va rebre un ingrés per import de 2.110.839,42 euros
de l’Organisme de Gestió Tributària en concepte de liquidació definitiva 2012.
Vist que l’ingrés permet que no sigui necessària la cancel·lació de la totalitat de les
imposicions a termini.
Per aquest, el meu decret
PRIMER.- Deixar sense efecte parcialment l’acord número 38 de la Junta de Govern
Local de 18 de desembre de 2012, amb el següent contingut:
“1.- Aprovar la cancel·lació dels següents dipòsits a termini:
Banc Sabadell (Sabadell Atlántico)

1.000.000,00 euros

CAM (Sabadell Atlántico)

1.000.000,00 euros

SEGON.- Notificar el decret a les parts interessades amb l’advertiment dels recursos
procedents.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de
Govern Local com del Ple que es celebri.
DECRET 792/2012
REPOSICIÓ CAIXA FIXA
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local
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Atès que la Tresoreria Municipal disposa d’una Caixa Fixa, segons estableixen les bases
d’execució de 2011, per tal de realitzar pagaments amb caràcter d’urgència així com bestretes
pels conceptes regulats.
Atès que en data 30 de desembre de 2012 la caixa fixa té bestretes entregades i
justificades de les quals resten per aprovar les obligacions reconegudes corresponents,
Atès que en data 30 de desembre de 2012 la Caixa Fixa presenta la situació següent:
Import Justificat pendent de Reposició............................................ .1.677,79 €
Import Pendent de Justificació.......................................................

0,00 €

Saldo Existent a Caixa a data 30/12/2012 ........................................1.322,21 €
TOTAL................................................................................................3.000,00 €
Atès l’informe de Intervenció – Tresoreria
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER: Aprovar les obligacions reconegudes per import de 1.677,79 € corresponents a
les bestretes de caixa fixa entregades i justificades fins a 30 de desembre de 2012 i aprovar la
reposició de Caixa Fixa núm. 02/12 per un import total de 1.677,79 € fent la transferència
d’aquest import al compte de Caixa Fixa, deixant dit compte amb els 3.000,00€ dels que
disposa segons les bases d’execució per tal de realitzar pagaments amb caràcter d’urgència
així com bestretes pels conceptes regulats.
SEGON.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de Govern
Local com del Ple que es celebri.
DECRET 793/2012
PAGAMENTS A JUSTIFICAR ANY 2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local
Es justifica la urgència donat que el d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost en
el seu article 47.9 s’estableix en relació als pagaments a justificar el següent “En tot cas, a 31
de desembre hauran d’estar enregistrats tots el pagament s realitzats i reintegrats els fons no
invertits o no justificats”
Atès l’informe de Intervenció – Tresoreria
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER-. Aprovar la justificació dels pagaments a justificar atorgats durant l’exercici
2012, per un import total de 5.813,67 euros.
SEGON-. Aprovar la devolució de les quantitats no pagades, que han estat ingressades
en la Tresoreria de la Corporació per import de 185,87 euros i la reposició de crèdit a les
partides corresponents pel total de les operacions de l’exercici per import total de 185,87 euros.
TERCER-. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió tant de Junta de Govern
Local com del Ple que es celebri.
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DECRET 795/2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atesa l’aprovació de la JGL el dia 27/10/2009 del projecte d’alimentació i higiene de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el que es dispensaran lots alimentaris i d’higiene als
usuaris que reuneixin els criteris esmentats en el mateix.
Atès que una part del projecte consisteix en poder proporcionar productes frescos com
carn, peix, ous i embotit per aquells usuaris amb situació de més necessitat.
Atès que els lots alimentaris que s’ofereixen des de l’Ajuntament no compten amb
aquests productes ja que no es disposa dels sistemes de conservació per a poder-los distribuir
des d’aquí.
Atès que s’ha fet contacte amb l’empresa Bon Àrea del nucli de Sant Pere de Ribes (NIF
J25527383) i hi ha voluntat i possibilitat de dispensar els aliments i productes frescos.
Atès l’informe de la tècnica Maria Bové Tost, Responsable del Projecte d’Ajuts
d’Alimentació i higiene,
Per aquest, el meu Decret, vinc en resoldre:
Aprovar l’autorització i disposició de 5.000,86€ IVA inclòs amb càrrec a la partida núm.
11101 231 48000 per l’empresa amb nom fiscal BONSA S.C.P. i NIF J25527383 de Sant Pere
de en concepte d’aliments i productes frescos pels usuaris que mostrin més necessitat.
Notificar la present resolució als interessats, amb advertiment dels recursos legals
procedents.
DECRET 796/2012
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atesa l’aprovació de la JGL el dia 27/10/2009 del projecte d’alimentació i higiene de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el que es dispensaran lots alimentaris i d’higiene als
usuaris que reuneixin els criteris esmentats en el mateix.
Atès que els aliments que ens arriben a l’Ajuntament procedents del Consell Comarcal
són insuficients en quantitat per tal de fer front a la satisfacció de la demanda actual.
Atès que es va fer contacte amb el supermercat Caprabo de Sant Pere de Ribes i hi ha
la voluntat i possibilitat de dispensar els aliments per tal de poder ampliar els lots amb
productes considerats de primera necessitat.
Atès que es va fer contacte amb el supermercat Mercadona de Sant Pere de Ribes i hi
ha la voluntat i possibilitat de dispensar els aliments per tal de poder ampliar els lots amb
productes considerats de primera necessitat.
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Atès que a l’inici del projecte d’ajuts d’alimentació ja es va fer contacte amb la resta de
supermercats del municipi i ens van comunicar que no podien donar el servei donat que no
disposen de l’espai d’emmagatzematge que ens poden oferir els dos supermercats esmentats
anteriorment i que tampoc realitzen repartiments a domicili.
Atès que durant l’any 2012 s’ha adjudicat 18.000€ a l’empresa Caprabo per la compra de
productes considerats de primera necessitat.
Atès que aquesta vegada els productes que volem adquirir son altres i que la nostra
política es fomentar l’activitat econòmica dels diferents establiments de Sant Pere de Ribes.
Donat que s’ha pactat amb l’empresa MERCADONA la possibilitat de dispensar-nos els
productes de forma mensual per així tenir un millor control de les dates de caducitat.
Donat que l’empresa ens gestiona el repartiment d’aquests productes de forma gratuïta.
Tenint en compte els factors anteriors, tècnicament es valora la possibilitat d’adquirir els
productes necessaris per completar els lots d’aliments considerat de primera necessitat al
supermercat MERCADONA de Sant Pere de Ribes.
Atès l’informe de la tècnica Maria Bové Tost, Responsable del Projecte d’Ajuts
d’Alimentació i higiene,
Per aquest, el meu Decret, vinc en resoldre:
1r. Aprovar l’autorització i la disposició de 20.000 euros IVA inclòs per l’empresa
MERCADONA amb CIF A-46-103834 amb càrrec a la partida 11101 231 48000 per Atencions
benèfiques i assistencials de Benestar Social de Ribes en concepte d’aliments per tal d’oferir
un lot més ampli.
2.- Notificar la present resolució als interessats, amb advertiment dels recursos legals
procedents.
DECRET

797 / 2012

MODIFICACIÓ ACORD JGL 12/09/2012 REFERENT A LA SUBVENCIÓ PREU
PÚBLIC LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EXP. 19/2012 PER CANVI DE SITUACIÓ
ECONÒMICA
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i la JGL de data
67

Ple ordinari
22 de gener de 2013

12/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 12/2012 atorgant un 20% de bonificació del preu
públic de la llar d’infants El Cargol.
Nº
SOL.

DNI SOL·LIC.

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

19

47639158V

20%

176,00 €

44,00 €

176,00 €

264,00 €

Posteriorment en data 25/09/2012 la persona sol·licitant ha aportat documentació nova,
per registre d’entrada, que demostra el canvi de situació econòmica respecte al 2011. Tota
aquesta documentació no es va tenir en compte alhora de fer l’atorgament de bonificació de
preu públic de les llars d’infants al no disposar d’ella amb anterioritat.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència es considera
convenient aprovar els següents acords sense haver d’esperar a la primera Junta de Govern
Local del 2013.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. Modificar l’acord de JGL de data 12/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 19/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 20% i hauria de ser
del 30% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

19

47639158V

30,00%

154,00 €

66,00 €

264,00 €

396,00 €

2. Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 30%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de setembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14101.321.48903 – Transf. a famílies llars d’Infants Ribes per un import total de
220,00 € dels quals 88,00 € corresponen a l’exercici 2012 i 132,00 € a l’exercici 2013.
3. Notificar a la empresa concessionària de la llar d’infants del El Cargol i a l’interessat.
4. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
DECRET

798 / 2012

MODIFICACIÓ ACORD JGL 18/09/2012 REFERENT A LA SUBVENCIÓ PREU
PÚBLIC LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EXP. 67/2012 PER CANVI DE SITUACIÓ
ECONÒMICA
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
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A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i la JGL de data
18/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 67/2012 atorgant un 10% de bonificació del preu
públic de la llar d’infants L’Espígol.
Nº
SOL.

DNI SOL·LIC.

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

67

47630376K

10,00%

198,00 €

22,00 €

88,00 €

132,00 €

Posteriorment en data 02/10/2012 la persona sol·licitant ha demanat, per registre
d’entrada, que es revisés l’atorgament de subvenció ja que la seva situació al 2012 ha variat.
Per a fer l’atorgament es va tenir en compte la declaració de renda conjunta del 2011 i un cop
comprovat que la sol·licitant no té feina i no rep cap ajuda o subsidi a l’any 2012, s’ha calculat
els ingressos del pare de l’infant mitjançant les nòmines del 2012 aportades a la sol·licitud.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència es considera
convenient aprovar els següents acords sense haver d’esperar a la primera Junta de Govern
Local del 2013.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. Modificar l’acord de JGL de data 18/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 67/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 10% i hauria de ser
del 20% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

67

47630376K

20,00%

176,00 €

44,00 €

176,00 €

264,00 €

2. Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 20%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de setembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14101.321.48903 – Transf. a famílies llars d’Infants Ribes per un import total de
220,00 € dels quals 88,00 € corresponen a l’exercici 2012 i 132,00 € a l’exercici 2013.
3. Notificar a la empresa concessionària de la llar d’infants l’Espígol i a l’interessat.
4. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
DECRET

799 / 2012

MODIFICACIÓ ACORD JGL 18/09/2012 REFERENT A LA SUBVENCIÓ PREU
PÚBLIC LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EXP. 80/2012 PER CANVI DE SITUACIÓ
ECONÒMICA
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
El Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2012 va aprovar, entre d’altres, la
modificació del preu públic número 53 – servei de Llars d’Infants Municipals, on es va modificar
l’article 5 i 6 de l’ordenança fiscal.
A l’article 5, s’establia una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i altres
municipis, determinada pels ingressos bruts anuals de la unitat familiar aplicant-se un
percentatge de bonificació del preu públic. El resultant és la quota d’escolarització per alumne i
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mes que ha d’assumir cada família sol·licitant. També s’establia un 5% de subvenció (no
acumulable) sobre la quota resultant a les famílies que: tinguin un infant escolaritzat a la llar
d’infants amb Necessitat Educativa Específica o família amb discapacitat del 33% o superior de
mare, pare, infants escolaritzats a la llar i/o germans de l’infant.
A l’article 6, es proposaven sis tarifes en funció dels ingressos i dels membres de la
unitat familiar, establint-se la quota màxima en 220€/alumne/mes i la mínima en
110€/alumne/mes.
A partir del 6 d’agost de 2012, les famílies van començar a sol·licitar la subvenció del
preu públic per tal que se’ls hi apliqués el percentatge de bonificació i la JGL de data
18/09/2012, va resoldre, entre d’altres, l’exp. 80/2012 atorgant un 10% de bonificació del preu
públic de la llar d’infants El Cargol.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

80

46126921F

10,00%

198,00 €

22,00 €

88,00 €

132,00 €

Posteriorment en data 15/11/2012 i 29/11/2012 la persona sol·licitant ha aportat
documentació nova, per registre d’entrada, que demostra el canvi de situació econòmica
respecte al 2011. Tota aquesta documentació no es va tenir en compte alhora de fer
l’atorgament de bonificació de preu públic de les llars d’infants al no disposar d’ella amb
anterioritat.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència es considera
convenient aprovar els següents acords sense haver d’esperar a la primera Junta de Govern
Local del 2013.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. Modificar l’acord de JGL de data 18/09/2012 referent a la subvenció de preu públic de
llar d’infants de l’expedient 80/2012 ja que es va atorgar un percentatge del 10% i hauria de ser
del 30% un cop comprovat el canvi de situació econòmica.
Nº
SOL.

DNI
SOL·LICITANT

% BONIF.

QUOTA
ESCOLARITZACIÓ

CÀRREC
AJUNT. MES

CÀRREC
AJUNT. 2012

CÀRREC
AJUNT. 2013

80

46126921F

30,00%

154,00 €

66,00 €

264,00 €

396,00 €

2. Atorgar la subvenció amb el nou percentatge de bonificació del 30%, amb caràcter
retroactiu a partir del mes de setembre del 2012, i carregar la diferència a l’aplicació
pressupostària 14101.321.48903 – Transf. a famílies llars d’Infants Ribes per un import total de
440,00 € dels quals 176,00 € corresponen a l’exercici 2012 i 264,00 € a l’exercici 2013.
3. Notificar a la empresa concessionària de la llar d’infants del Cargol i a l’interessat.
4. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
DECRET 801/2012
GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i
les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Vist que no està prevista la celebració de cap més Junta de Govern Local fins al mes de
gener del 2013.
Vist que per Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2012 va ser aprovada una
despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris de personal de la Policia
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Local, corresponents al període comprès entre els mesos de setembre i octubre de 2012,
ambdós inclosos, en base a l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local amb data
15 de novembre de 2012.
Vist l’informe de l’Inspector en Cap de la Policia Local de 2 de desembre de 2012 en el
que exposa que s’ha detectat error per omissió de les hores corresponents a l’agent Ginés
Ponce Varea a l’informe emès amb data 15 de novembre de 2012, i proposa el pagament dels
serveis extraordinaris pendents del Sr. Ponce que no van ser inclosos per error en l’informe
inicial.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar una despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris de
l’agent de la Policia Local el Sr. Ginés Ponce Varea per import de 368€ a càrrec de la partida
21100.130.15100 (gratificacions governació), i una despesa de seguretat social de 103,04€ a
càrrec de la partida 21100.130.16000 (seguretat social governació).
2n.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3er.- Donar compte del present acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET / 0802/2012
CONTRACTACIÓ AODL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist que en data 21/12/2011 per Decret d’Alcaldia nº 0748/2011 es va aprovar la
contractació de la Sra. Mª Eugènia Fernández García com agent d’ocupació i desenvolupament
local (AODL), mitjançant un contracte de treball de durada determinada per obra o servei
determinat a temps complet, a partir del 21 de desembre de 2011 i fins la finalització del
programa, amb una duració prevista d’un any, i amb un sou brut mensual de 2.060€.
Vist la resolució favorable del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en relació a la
pròrroga de la concessió d’una subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), expedient B-039/12, per import de 27.045,55€, quantitat que
cobreix com a màxim el 80% del cost anual de contractació, havent d’assumir aquesta
Corporació l’import restant fins al 100% del cost.
Vist l’Acta del procés selectiu per generar una borsa de treball de tècnic mitjà de
promoció econòmica per concurs de mèrits de personal laboral temporal, realitzat el 19 de maig
de 2011.
Vist que del resultat final de l’esmentat procés selectiu, la primera persona disponible per
a ser contractada de la borsa de treball és la Sra. Mª Eugènia Fernández García.
Vist l’informe de la Cap de Promoció Econòmica i Desenvolupament en funcions, en el
que exposa Maria Eugenia Fernández García, amb dni 47632623Z presta els seus serveis com
a AODL Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local “GES”: (gastronomia,esport,salut com a
eixos estratègics de desenvolupament a Sant Pere de Ribes.) en el departament de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’aquest ajuntament desde el mes de desembre de
l’any 2011, realitzant satisfactoriament les funcions assignades, d’acord amb les
característiques del lloc de treball.
Vist que segons el Servei d’Ocupació de Catalunya, la contractació s’ha d’efectuar en el
termini més breu possible i sempre dins l’any natural.
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Vist que, a efectes d’agilitar el pagament de la subvenció, la Responsable de programes
de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya demana en el seu comunicat
que la documentació acreditativa de la contractació, és a dir, el contracte de treball i l’alta del
treballador a la seguretat social, arribi al SOC abans del 15 de desembre de 2012.
Vista la resolució núm. expedient B-075/12 en el que exposa que la subvenció de l’AODL
de Cohesió Social ha estat prorrogada durant un any més, es proposa la contractació de la
treballadora Marta Gea Ruzafa des del dia 31 de desembre de 2012 fins el 30 de desembre de
2013.
Vist que la treballadora va ser contractada en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 630/2009,
de 16 de desembre, condicionada a la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, Ordre
TRE/165/2008 expedient B-239/09.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern, qualitat i promoció econòmica
envers la contractació de la persona anteriorment referida, prorrogables per acte exprés si
s’escau, en el cas que la dotació pressupostària destinada per aquests projectes sigui ampliada
durant el 2013.
Vist l’informe de Secretaria núm. 2012, de desembre.
Vist l’informe d’Intervenció núm.2012, de desembre
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar la contractació de la Sra. Mª Eugènia Fernández García com agent
d’ocupació i desenvolupament local (AODL), a partir del 31 de desembre de 2012 i fins la
finalització del programa, amb una duració prevista d’un any, i amb un sou brut mensual de
2.094,77€. La part del contracte corresponent a l’any 2013 s’haurà d’aprovar per acte exprés
durant el mes de gener del 2013.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Mª Eugènia Fernández del dia 31 de desembre per les següents quanties:
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Salari 2012

79,97€

35000.430.14301

Seguretat Social 2012

26,19€

35000.430.16001

Total 2012_____106,16€
3er.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Mª Eugènia Fernández des del dia 1 de gener al 30 de desembre de 2013 de
desembre per les següents quanties:
Salari 2013
Seguretat Social 2013

29.428,49€

35000.430.14301

9.402,12€

35000.430.16001

Total 2013___ 38.830,61€
4rt.- Aprovar la contractació de la Sra. Marta Gea Ruzafa com agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), a partir del 31 de desembre de 2012 i fins la finalització del
programa, amb una duració prevista d’un any, i amb un sou brut mensual de 2.094,73€. La part
del contracte corresponent a l’any 2013 s’haurà d’aprovar per acte exprés durant el mes de
gener del 2013.
5è.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Marta Gea Ruzafa del dia 31 de desembre per les següents quanties:
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Salari 2012

79,96€

14402.241.14300

26,83€

14402.241.16000

Seguretat Social 2012

Total 2012______ 106,79€
6è.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la
senyora Marta Gea Ruzafa des del dia 1 de gener al 30 de desembre de 2013 de desembre per
les següents quanties:
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Salari 2013
Seguretat Social 2013

29.445,47€

14402.241.14300

9.631,12€

14402.241.16000

Total 2013___ 39.076,59€
7è.- Comunicar l’acord a les persones interessades.
8è.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET 803/2012
ATORGAMENT SUBVENCIONS CULTURA 2012 i APROVACIÓ JUSTIFICANT NÚM. 3
BONIFICACIONS PREU PÚBLIC LLAR D’INFANTS ELS TRES PINS
En virtut del decret d’aquesta Alcaldia 373/2011, de data 7 de juliol de 2011, es van
delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades
a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern del dia 02/10/12 va aprovar les Bases i la Convocatòria de
Subvencions de Cultura i Joventut per a aquest any 2012. La Mesa de Valoració ha emès el
seu informe i proposta de concessió, després d’haver examinat detingudament els projectes
presentats, aplicant els criteris fixats a les bases.
Es proposa la seva aprovació dins l’exercici del 2012 i no haver d’esperar la primera
Junta de Govern Local per la seva aprovació:
Per aquest el meu decret
RESOLC
Atorgar les subvencions de Cultura Roquetes i aprovar les bestretes que es detallen a
continuació, per un import total de 32.455,12 euros, amb càrrec a la partida 12102.330.48205.
Proposta
2012
ENTITAT

50%

100%

TOTAL

OBJECTE

PAGAMENT
ANTICIPAT

Balls

2.700,00

4.579,00

7.279,00

Subvenció al 50% per al sosteniment del seu
local i els serveis, subministraments i
materials necessaris per a desenvolupar
l'activitat anual de l'entitat i la programació
cultural proposada a la seva sol·licitud.
Subvenció al 100% per a l'organització la
Trobada bastonera i activitats relacionades
amb les Festes Majors de les Roquetes

7.279,00

de
les

3.100,00

2.700,00

5.800,00

Subvenció al 50% per al sosteniment del seu
local i els serveis, subministraments i
materials necessaris per a desenvolupar
l'activitat anual de l'entitat i la programació
cultural proposada a la seva sol·licitud.
Subvenció al 100% per a l'organització de la
Setmana cultural i la gestió del Duc, element
del bestiari popular de les Roquetes.

5.800,00

Castellers de les
Roquetes

0,00

3.200,00

3.200,00

Subvenció al 100% per a les depeses anuals
de l'activitat castellera de la colla local

3.200,00

Grup Sardanista
Tamborí

0,00

2.897,00

2.897,00

Subvenció al 100% per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
desenvolupar l'activitat anual de l'entitat de
promoció de la sardana.

2.897,00

Agrupació
Populars
Roquetes

Associació
Veïns
de
Roquetes
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Casa
de
Andalucía
Comarca Garraf

1.319,12

1.500,00

2.819,12

Subvenció al 50% per al sosteniment del seu
local i els serveis, subministraments i
materials necessaris per a desenvolupar
l'activitat anual de l'entitat i la programació
cultural proposada a la seva sol·licitud.
Subvenció al 100% per a l'organització
d'activitats relacionades amb les festes
populars.

2.819,12

Entitat Rocamar
Residencial

0,00

2.100,00

2.100,00

Subvenció al 100% per a l'organització de les
festes populars a la Urbanització Rocamar.

2.100,00

Hdad.Ntra.Sra.del
Rocío
de
la
Comarca
del
Garraf

200,00

1.700,00

1.900,00

Subvenció al 100% per a despeses
d'infraestructures necessàries per a dur a
terme la Romería a la Pinada de Mas Solers.
Subvenció al 50% per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
desenvolupar l'activitat anual de l'entitat i la
programació cultural proposada a la seva
sol·licitud.

1.900,00

Ball de Diables
de les Roquetes

0,00

1.500,00

1.500,00

Subvenció al 100% per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
desenvolupar l'activitat anual de l'entitat , així
com el manteniment del local propi

1.500,00

Colla
de
Dragona

la

0,00

1.500,00

1.500,00

Subvenció al 100% per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
desenvolupar l'activitat anual de l'entitat, així
com el manteniment del local propi.

1.500,00

Ball de diables
Els Diabòlics

0,00

1.500,00

1.500,00

Subvenció al 100%
per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
les activitats anuals de la colla.

1.500,00

Rondalla de les
Roquetes

0,00

1.100,00

1.100,00

Subvenció al 100% per als serveis,
subministraments i materials necessaris per a
desenvolupar l'activitat anual de l'entitat de
promoció de la música de corda proposada a
la seva sol·licitud.

1.100,00

Globalitzat-e

100,00

460,00

560,00

Subvenció al 100% per a organitzar un
concurs de fotografia i l 50% per a les
activitats anuals de l'entitat

560,00

Ass.
L'Espai

300,00

0,00

300,00

Subvenció al 50% per a organitzar un concert
de música a les Roquetes

300,00

Musical

1.- Atorgar les subvencions de Cultura Ribes i aprovar les bestretes que es detallen a
continuació, per un import total de 39.700 euros, amb càrrec a la partida 12101.334.48201.
PROPOSTA
2012
ENTITAT

50%

100%

TOTAL

OBJECTE

PAGAMENT
ANTICIPAT

GER, Entitat
Cultural
i
Esportiva

9.500,00

3.000,00

12.500,00

Subvenció al 50% per al sosteniment del
local
de
l'entitat,
els
serveis,
subministraments i materials necessaris
per a desenvolupar l'activitat anual de
l'entitat
i
la
programació
cultural
proposada. Subvenció al 100% per a la
programació
relacionada
amb
la
celebració de l'11 de setembre

12.500,00

Els
Xulius,
Centre Social
Ribetà

10.200,00

2.000,00

12.200,00

Subvenció al 50% per al sosteniment del
local
de
l'entitat,
els
serveis,
subministraments i materials necessaris
per a desenvolupar l'activitat anual de
l'entitat
i
la
programació
cultural
proposada. Subvenció al 100% per al
Cicle de Música al castell, el Carnaval i el
Monocicle

12.200,00

Centre
Parroquial

3.000,00

3.500,00

6.500,00

Subvenció al 50% per al sosteniment del
local de l'entitat, els serveis i materials
necessaris per a desenvolupar l'activitat
anual de l'entitat i la programació
proposada. Subvenció al 100% per a la
promoció del teatre.

6.500,00
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Agrupació
Social
i
Cultural
de
Puigmoltó

0,00

2.500,00

2.500,00

Subvenció al 100% pels serveis i materials
necessaris per a la Festa Major de
Puigmoltó

2.500,00

Eva
Moya
(Festes Palou)

0,00

1.500,00

1.500,00

Subvenció al 100% pels serveis,
subministraments i materials per a la Festa
Major del Barri del Palou

1.500,00

Diables Petits
de Ribes

0,00

1.300,00

1.300,00

Subvenció al 100% per a l’organització
d'un correfoc infantil

1.300,00

Grup d'Acció
Cultural Ribes

1.000,00

0,00

1.000,00

Subvenció al 50% per elaborar una pàgina
web i el disseny, edició i impressió de
treballs d'investigació i divulgació

1.000,00

Institut
d'Estudis
Penedesencs

790,00

0,00

790,00

Subvenció al 50% per a l'edició d'un estudi
sobre la repressió durant el primer
franquisme al Garraf i per a les activitats
organitzades per l'entitat al municipi

790,00

Ball de diables
de Ribes

0,00

550,00

550,00

Subvenció al 100% pels serveis,
subministraments i materials necessaris
per a les activitats de la colla.

550,00

Diables
de
Ribes - Colla
Jove

0,00

550,00

550,00

Subvenció al 100% pels serveis,
subministraments i materials necessaris
per a les activitats de la colla.

550,00

Grup
de
Caramelles
Joves i Casats

250,00

0,00

250,00

Subvenció
al
50%
pels
serveis,
subministraments i materials necessaris
per a les activitats del grup

250,00

Albert
Roig
Pascual
(Comissió
Balls Populars
Ribes)

0,00

60,00

60,00

Subvenció al 100% per a la quota per
formar part de la coordinadora de Ball de
bastons de Catalunya

60,00

2.- Aprovar les justificacions dels ajuts, corresponents al mes de setembre, octubre i
novembre, dels infants relacionats en el justificant núm.3, i realitzar el pagament d’aquest per
un import total de 6.743,00 €, amb càrrec a les operacions efectuades a l’aplicació
pressupostària 14102.321.48903.
Exp
5
8
10
12
27
30
31
40
47
48
53
65
74
86
87
108

DNI
SOL·LICITANT

acord JGL

Y0103086Z
52428470Q
52424375S
47631838B
47633851T
52425968K
46779321N
44418490Q
47637142W
52426750K
52423815F
52429662N
47632781B
46796518M
47633197J
47633197J
52212213M

13/11/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
13/11/2012
13/11/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012
09/10/2012
16/09/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012

%
bonific
ació
50,00%
40,00%
20,00%
10,00%
50,00%
50,00%
30,00%
50,00%
20,00%
50,00%
10,00%
30,00%
50,00%
10,00%
0,00%
0,00%
20,00%

Quota
escol.

Quota
bonificada

Set-12

Nº
Just.

110,00 €
132,00 €
176,00 €
198,00 €
110,00 €
110,00 €
154,00 €
110,00 €
176,00 €
110,00 €
198,00 €
154,00 €
110,00 €
198,00 €
220,00 €
220,00 €
176,00 €

110,00 €
88,00 €
44,00 €
22,00 €
110,00 €
110,00 €
66,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
22,00 €
66,00 €
110,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €
44,00 €

110,00 €
88,00 €
44,00 €
22,00 €
110,00 €
110,00 €
66,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
22,00 €
66,00 €
110,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €
44,00 €

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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111
113
116
121
122
126
127
130
135

77318765X
47835888M
52424235J
52423582G
46450051X
13155759N
X0930473P
53615265B
30680201H

30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012

Exp

DNI
SOL·LICITANT

acord JGL

87
108
111
113
116
121
122
126
127
130
135

Y0103086Z
52428470Q
52424375S
47631838B
47633851T
52425968K
46779321N
44418490Q
47637142W
52426750K
52423815F
52429662N
46796518M
47633197J
47633197J
52212213M
77318765X
47835888M
52424235J
52423582G
46450051X
13155759N
X0930473P
53615265B
30680201H

13/11/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
13/11/2012
13/11/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012
16/09/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012

Exp
5
7
8
9
10
11
12
14
21
22

DNI
SOL·LICITANT
Y0103086Z
47634092B
52428470Q
52425372T
52424375S
47734207F
47631838B
52424302B
77317870N
47633632B

5
8
10
12
27
30
31
40
47
48
53
65
86

acord JGL
13/11/2012
16/09/2012
30/10/2012
12/09/2012
30/10/2012
09/10/2012
30/10/2012
12/09/2012
09/10/2012
16/09/2012

0,00%
40,00%
40,00%
10,00%
20,00%
0,00%
50,00%
50,00%
40,00%
%
bonific
ació
50,00%
40,00%
20,00%
10,00%
50,00%
50,00%
30,00%
50,00%
20,00%
50,00%
10,00%
30,00%
10,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
40,00%
40,00%
10,00%
20,00%
0,00%
50,00%
50,00%
40,00%

bonific
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
20,00%
40,00%
10,00%
0,00%
50,00%
40,00%

220,00 €
132,00 €
132,00 €
198,00 €
176,00 €
220,00 €
110,00 €
110,00 €
132,00 €

0,00 €
88,00 €
88,00 €
22,00 €
44,00 €
0,00 €
110,00 €
110,00 €
88,00 €

0,00 €
88,00 €
88,00 €
22,00 €
44,00 €
0,00 €
110,00 €
110,00 €
88,00 €

Quota
escol.

Quota
bonificada

oct-12

110,00 €
132,00 €
176,00 €
198,00 €
110,00 €
110,00 €
154,00 €
110,00 €
176,00 €
110,00 €
198,00 €
154,00 €
198,00 €
220,00 €
220,00 €
176,00 €
220,00 €
132,00 €
132,00 €
198,00 €
176,00 €
220,00 €
110,00 €
110,00 €
132,00 €

110,00 €
88,00 €
44,00 €
22,00 €
110,00 €
110,00 €
66,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
22,00 €
66,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €
44,00 €
0,00 €
88,00 €
88,00 €
22,00 €
44,00 €
0,00 €
110,00 €
110,00 €
88,00 €

110,00 €
88,00 €
44,00 €
22,00 €
110,00 €
110,00 €
66,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
22,00 €
66,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €
44,00 €
0,00 €
88,00 €
88,00 €
22,00 €
44,00 €
0,00 €
110,00 €
110,00 €
88,00 €

Quota
escolarització
110,00 €
110,00 €
132,00 €
132,00 €
176,00 €
132,00 €
198,00 €
220,00 €
110,00 €
132,00 €

Quota
bonifica
da
110,00 €
110,00 €
88,00 €
88,00 €
44,00 €
88,00 €
22,00 €
0,00 €
110,00 €
88,00 €

novbre-12
110,00
110,00
88,00
88,00
44,00
88,00
22,00
0,00
110,00
88,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
Nº
Jus
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Nú
mJ
ust
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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25
26
27
29
30
31
32
33
37
38
39
40
43
47
48
51
53
54
56
57
59
61
62
65
68
69
70

52424825M
52427547J
47633851T
47637308F
52425968K
46779321N
52427640Z
52424849Y
52420066F
X5525401L
X7256550G
44418490Q
48187354P
47637142W
52426750K
49502862P
52423815F
44905930V
52425557R
47638795E
47837988N
47630554S
52428215Z
52429662N
52421910B
47635828E
21438234A

72
74
75
84
85
86
87

52429760H
47632781B
47605326H
18993385P
X8508896T
46796518M
47633197J
47633197J

88

52429217G

12/09/2012
12/09/2012
30/10/2012
12/09/2012
30/10/2012
13/11/2012
16/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
18/09/2012
13/11/2012
18/09/2012
13/11/2012
30/10/2012
18/09/2012
13/11/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
30/10/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
09/10/2012
18/09/2012
16/09/2012
16/09/2012
16/09/2012
30/10/2012
30/10/2012

10,00%
10,00%
50,00%
20,00%
50,00%
30,00%
30,00%
40,00%
10,00%
5,00%
20,00%
50,00%
50,00%
20,00%
50,00%
50,00%
10,00%
0,00%
40,00%
40,00%
20,00%
10,00%
10,00%
30,00%
20,00%
0,00%
10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
0,00%
40,00%
50,00%
10,00%
0,00%
0,00%

198,00 €
198,00 €
110,00 €
176,00 €
110,00 €
154,00 €
154,00 €
132,00 €
198,00 €
209,00 €
176,00 €
110,00 €
110,00 €
176,00 €
110,00 €
110,00 €
198,00 €
220,00 €
132,00 €
132,00 €
176,00 €
198,00 €
198,00 €
154,00 €
176,00 €
220,00 €
198,00 €
198,00 €
154,00 €
110,00 €
220,00 €
132,00 €
110,00 €
198,00 €
220,00 €
220,00 €

22,00 €
22,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
66,00 €
66,00 €
88,00 €
22,00 €
11,00 €
44,00 €
110,00 €
110,00 €
44,00 €
110,00 €
110,00 €
22,00 €
0,00 €
88,00 €
88,00 €
44,00 €
22,00 €
22,00 €
66,00 €
44,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
66,00 €
110,00 €
0,00 €
88,00 €
110,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €

22,00
22,00
110,00
44,00
110,00
66,00
66,00
88,00
22,00
11,00
44,00
110,00
110,00
44,00
110,00
110,00
22,00
0,00
88,00
88,00
44,00
22,00
22,00
66,00
44,00
0,00
22,00
22,00
66,00
110,00
0,00
88,00
110,00
22,00
0,00
0,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,00%

220,00 €
Quota
escolarització
220,00 €
198,00 €
132,00 €
176,00 €
132,00 €
132,00 €
176,00 €
220,00 €

0,00 €

0,00

Quota
bonific.
0,00 €
22,00 €
88,00 €
44,00 €
88,00 €
88,00 €
44,00 €
0,00 €

N
novbre-12 just
0,00 3
22,00 3
88,00 3
44,00 3
88,00 3
88,00 3
44,00 3
0,00 3

09/10/2012

DNI
Exp SOL·LICITANT
89
77676318M
90
47630367N
93
52423404X
95
X6544716C
101
47630174A
104
47636057K
108
52212213M
111
77318765X

acord JGL
09/10/2012
09/10/2012
16/09/2012
09/10/2012
09/10/2012
16/09/2012
30/10/2012
30/10/2012

Bonific
.
0,00%
10,00%
40,00%
20,00%
40,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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113
116
121
122
126
127
130
135

47835888M
52424235J
52423582G
46450051X
13155759N
X0930473P
53615265B
30680201H

30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
30/10/2012

40,00%
40,00%
10,00%
20,00%
0,00%
50,00%
50,00%
40,00%

132,00 €
132,00 €
198,00 €
176,00 €
220,00 €
110,00 €
110,00 €
132,00 €

88,00 €
88,00 €
22,00 €
44,00 €
0,00 €
110,00 €
110,00 €
88,00 €

88,00
88,00
22,00
44,00
0,00
110,00
110,00
88,00

3
3
3
3
3
3
3
3

1.Notificar aquests acords als interessats.
DECRET

804/2012

Pagament subvenció transport per a persones pensionistes i/o jubilades de juliol a
desembre de 2012.
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la propera Junta de Govern Local, que serà el pròxim 8 de gener de 2013.
Atès que des de fa més de 10 anys s’està subvencionant el transport local (RibesRoquetes-Sitges-Vilanova) als veïns i veïnes del nostre municipi pensionistes i/o jubilades i que
fins ara aquesta subvenció se li abonava en efectiu a les OACS, i vist l’acord de la Junta de
Govern Local, celebrada el dia 13 de març de 2012:
Aprovar la modificació del sistema d’abonaments pel transport públic de jubilats i
pensionistes.
Atès que des de l’any 2011 s’ha decidit que el pagament de l’ajut de transport es pagui
per transferència bancària a les persones que sol·liciten aquest ajut.
Atès que s’adjunta la relació i les instàncies de les persones que han sol·licitant el
pagament d’aquest ajut , des del dia 1 de juliol al 31 de desembre, referent a la subvenció dels
mesos de juliol a desembre de 2012.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.-. Atorgar les subvencions per ajudes al transport a les persones que es relacionen en
els llistats que s’adjunten, per import de 1.246,60€ al nucli de Ribes i per import de 2.670,20€ al
nucli de les Roquetes.
2.- Aprovar l’obligació reconeguda amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 11101231-48001 (Ribes ) i a la partida 11102-231-48001(Les Roquetes).
3r.- Donar compte de l’acord a la propera Junta de Govern Local.
DECRET 807/2012 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, es van delegar a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
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En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local. El motiu d’urgència és la no existència de
sessions de la Junta de Govern Local fins el proper 8 de gener de 2013.
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Governació en el que proposa el pagament de
gratificacions per serveis extraordinaris realitzats per personal de la Policia Local fora de la
seva jornada i quadrants ordinaris, amb motius de reforçar els operatius de suport a actes
municipals i d’entitats en ambdós nuclis.
Vist que per la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2012 va ser aprovada
l’autorització de despesa per a la realització de serveis extraordinaris de la Policia Local pels
esmentats actes.
Vist l’informe favorable del Director de Règim Intern en relació a l’aprovació d’una
despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris de personal de la Policia Local
per import de 2.237,50€ i d’una despesa de seguretat social de 827,09€.
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local en el que exposa que durant el quart
trimestre de 2012 diversos agents han realitzat tasques de responsable de torn per manca de
caporal, i proposa la retribució d’un complement salarial per assumpció de tasques de major
responsabilitat a la de la pròpia categoria.
Vist l’informe del Director de Règim Intern en relació a la despesa en concepte de
productivitat per assumpció de tasques de major responsabilitat i a la despesa de seguretat
social derivada d’aquesta productivitat, dels agents que han realitzat tasques de responsable
de torn per manca de caporal.
Per aquest el meu decret,
RESOLC
1er. Aprovar una despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris de
personal de la Policia Local per import de 2.237,50€ a càrrec de la partida 21100.130.15100
(gratificacions governació), i una despesa de seguretat social de 827,09€ a càrrec de la partida
21100.130.16000 (seguretat social governació), segons el següent desglossament:
Treballador/a
JOSÉ A. LAGUNA JARA
CARLOS BENÍTEZ ARIZA
JONATAN SILES LEÓN
GINÉS PONCE VAREA
TONI VILLEGAS SÁNCHEZ
RAMÓN A. HERRERO LABADÍA
ALEJANDRO TORRES TEJEDERA
ALBERT MORENO FERNÁNDEZ
APOLINAR VILLANUEVA MARIÑO
ALEXIS FERREIRA PASCUAL
CÉSAR OTAL GONZÁLEZ
JOSÉ GIL MARTÍNEZ
RAÜL VÁZQUEZ CAMPANO
LINO GANADO HUERTA

Grat. Ext.
184,00
184,00
184,00
344,00
160,00
368,00
482,00
138,00
184,00
160,00
184,00
149,50
160,00
46,00

Seg. Soc
51,15
51,15
51,15
95,63
44,48
102,30
140,00
38,36
51,15
44,48
51,15
46,20
44,48
15,41

Total ........................................... 2.237,50 ...... 827,09
2n. Aprovar una despesa per import total de 632,62€ bruts, dels quals 495,01€ en
concepte de productivitat a càrrec de la partida pressupostària 21100.130.1500 i 137,61€ en
concepte de seguretat social a càrrec de la partida pressupostària 21100.130.1600, dels
agents de la Policia Local que s’indiquen a continuació:
Treballador/a

Despesa Productivitat

Despesa Seg. Soc.

Apolinar VILLANUEVA MARIÑO

8,39

2,33

Ginés PONCE VAREA

8,39

2,33

Eloi PRIETO FERNÁNDEZ

8,39

2,33

Alexis FERREIRA PASCUAL

16,78

4,66
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Ramón A. HERRERO LABADIA

92,29

25,66

Àlex TORRES TEJEDERA

58,73

16,32

César OTAL GONZÁLEZ

41,95

11,66

Carlos BENÍTEZ ARIZA

8,39

2,33

Alberto MORENO FERNÁNDEZ

41,95

11,66

Jonatan SILES LEÓN

109,07

30,33

Jesús BÉDMAR RODRÍGUEZ

25,17

7,00

Samuel RUIZ GARCÍA

8,39

2,33

Rafael DE SAN NICOLÁS GARCÍA

33,56

9,33

Antonio MARTÍNEZ SOTO

33,56

9,33

Javier LLORCA MARTÍNEZ

16,78

4,66

Total ............................................................. 511,79€ ...........................142,27
3è. Notificar el present decret a les persones interessades.
4rt. Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
DECRET

810 / 2012

MODIFICACIÓ
CONDICIONS
ECONÒMIQUES
DELS
CONTRACTES
ADMINISTRATIUS FORMALITZATS AMB LES EMPRESES CONCESSIONÀRIES DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE SANT PERE DE RIBES PER
APROVACIÓ NOUS PREUS PÚBLICS I TANCAMENT D’AULES
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’alcaldia de data set de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a
indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
En data 01/09/2010 es va formalitzar amb l’empresa EL CARGOL SCCL, el contracte
administratiu del procediment obert per a l’adjudicació de la concessió del servei públic de la
llar d’infants municipal de Sant Pere de Ribes “Les Parellades” en el nucli de Ribes (ara
anomenada L’Espígol), adjudicat per Decret de l’alcaldia de data 23/08/2010 núm. 2010/538.
La clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars que forma part del
contracte esmentat preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal de restablir l’equilibri
econòmic.
Fruit de la menor aportació de la Generalitat de Catalunya al sosteniment de les llars
d’infants municipals, el Ple de la Corporació en data 24/07/2012 va aprovar nous preus públics
pel curs 2012/13, així com un sistema de beneficis fiscals en funció de la renda anual de la
unitat familiar.
La diferència entre la previsió d’ingressos en base als preus públics que consten a
l’expedient de contractació i els ingressos d’acord amb els nous preus públics aprovats en el
Ple de la Corporació de data 24/07/2012, comporta una disminució del preu del contracte,
d’acord amb el resum numèric següent:
Llar d’Infants L’ESPÍGOL (Les Parellades)
Previsió
alumnes
inscrits
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Recaptació
mínima
contracte preus
anteriors
(a)
128.379,68

Recaptació nou
preu públics
(b)

Major recaptació
menor aportació
municipal
(c) = (b) – (a)

Aportació
municipal oferta
contractada
(d)

208.120,00

79.740,32

97.708,56

Nova
aportació
municipal
anual
(e) = (d) – (c)
17.968,24

Aportació
mensual
(e)/12
1.497,35
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En data 31/08/2012 es va formalitzar amb l’empresa CLECE, SA, el contracte
administratiu per a la gestió indirecta de l’explotació, sota modalitat de concessió, del servei
públic d’escola bressol municipal “El Cargol”, adjudicat per Decret de l’alcaldia de data
24/08/2012 d’acord amb el procediment obert tramitat.
La clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars que forma part del
contracte esmentat preveu la possibilitat de modificar el contracte, entre altres motius, per un
augment dels preus públics del servei d’escola bressol, com a conseqüència d’una reducció en
les subvencions públiques que contribueixen al sosteniment de les escoles bressol municipals
per tal de mantenir l’equilibri financer de la concessió, i per la manca d’alumnat suficient que
requereixi una reestructuració del servei i procedir a tancar una o diverses aules.
Fruit de la menor aportació de la Generalitat de Catalunya al sosteniment de les llars
d’infants municipals, el Ple de la Corporació en data 24/07/2012 va aprovar nous preus públics
pel curs 2012/13, així com un sistema de beneficis fiscals en funció de la renda anual de la
unitat familiar.
La diferència entre la previsió d’ingressos en base als preus públics que consten a
l’expedient de contractació i els ingressos d’acord amb els nous preus públics aprovats en el
Ple de la Corporació de data 24/07/2012, comporta una disminució del preu del contracte,
d’acord amb el resum numèric següent:
Llar d’Infants EL CARGOL
Previsió
alumnes
inscrits
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Aportació
municipal oferta
contractada
(d)

Nova
aportació
municipal
anual
(e) = (d) – (c)

Aportació
mensual

(b)

Major recaptació
menor aportació
municipal
(c) = (b) – (a)

179.080,00

68.409,44

122.675,58

54.266,14

4.522,18

Recaptació
mínima
contracte preus
anteriors
(a)

Recaptació nou
preu públics

110.670,56

(e)/12

En data 22/11/2012 l’empresa Clece ha entrat per registre d’entrada a l’Ajuntament una
instància amb nº 201214065, on comunica el tancament d’una aula de P1 a la llar d’infants
municipal El Cargol.
La diferència entre la nova aportació anual (en base els nous preus públics aprovats en
el Ple de la Corporació de data 24/07/2012) i la disminució d’aules de P1 anual, comporta una
disminució de l’aportació municipal, segons especifica el quadre següent:
Llar d’Infants EL CARGOL
Nova aportació
anual

Disminució aules
P1 anual

Total aportació
municipal anual

Total aportació
municipal
mensual

54.266,14€

-7.290,00€

46.976,14€

3.914,68€

En data 31/08/2012 es va formalitzar amb l’empresa CLECE, SA, el contracte
administratiu per a la gestió indirecta de l’explotació, sota modalitat de concessió, del servei
públic d’escola bressol municipal “Els Tres Pins”, adjudicat per Decret de l’alcaldia de data
24/08/2012 d’acord amb el procediment obert tramitat.
La clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars que forma part del
contracte esmentat preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal de mantenir l’equilibri
dels supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte,
figurant entre d’altres motius:
la manca d’alumnat suficient que requereixi una reestructuració del servei i procedir a
tancar una o diverses aules
l’augment dels preus públics del servei d’escola bressol com a conseqüència d’una
reducció en les subvencions públiques que contribueixen al sosteniment de les escoles bressol
municipals
Fruit de la menor aportació de la Generalitat de Catalunya al sosteniment de les llars
d’infants municipals, el Ple de la Corporació en data 24/07/2012 va aprovar nous preus públics
pel curs 2012/13, així com un sistema de beneficis fiscals en funció de la renda anual de la
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unitat familiar. La diferència entre la previsió d’ingressos en base als preus públics que consten
a l’expedient de contractació i els ingressos d’acord amb els nous preus públics aprovats en el
Ple de la Corporació de data 24/07/2012, comporta una disminució del preu del contracte,
d’acord amb el resum numèric següent:
Llar d’Infants ELS TRES PINS
Previsió Recaptació Recaptació Major recaptació Aportació Nova aportació Disminució
Total
alumnes mínima
nou preu menor aportació municipal
municipal
aules P2
aportació Aportació
oferta
inscrits contracte
públics
municipal
anual
anual
anual
mensual
contractada (e) = (d) – (c)
preus
(c) = (b) – (a)
(b)
(d)
(f)
(g) =(e) – (f) (h) = (g)/12
anteriors
(a)

160

237.585,92 387.200,00

149.614,08

154.135,12

4.521,04

8.950,00 13.471,04 1.122,59

En data 08/11/2012 l’empresa CLECE ha entrat per registre d’entrada a l’Ajuntament una
instància amb n º 201213430, on comunica el tancament d’una aula de P1 a la llar d’infants
municipal els Tres Pins.
La diferència entre la nova aportació anual ( en base els nous preus públics aprovats en
el Ple de la Corporació de data 24/07/2012) i la disminució d’aules de P1 anual comporta una
disminució de l’aportació municipal, segons especifica el quadre següent:
Llar d’Infants ELS TRES PINS
Nova aportació
anual

Disminució
aules de P1
anual

Total aportació
municipal
anual

Total aportació
municipal
mensual

13.471,04€

-7.290,00€

6.181,04€

515,09€

Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1.- Modificar la clàusula 3a del contracte formalitzat en data 01/09/2010 amb l’empresa
EL CARGOL, SCCL., per a la gestió del servei públic de la Llar d’Infants Municipal de les
Parellades de Sant Pere de Ribes, ara de nom L’Espígol, en el sentit de modificar la quantitat
anyal per a cada any de contracte fins a la seva finalització, passant d’ésser l’aportació
municipal anual de 17.968,24 €, el que suposa una aportació mensual per a l’Ajuntament de
1.497,35 €.
2.- Donar de baixa els 26.580,10€ restants, corresponents a l’AD 1035.
3.- Modificar la clàusula 3a del contracte formalitzat en data 31/08/2012 amb l’empresa
CLECE, S.A., per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal “El Cargol”, en el sentit
de modificar la quantitat anyal per a cada un dels quatre anys de contracte, passant d’ésser de
122.675,58 € a la quantitat de 54.266,14 €, i degut al tancament d’una aula de P1, passarà a
ser de 46.976,14 € el que suposa una aportació mensual per a l’Ajuntament de 3.914,68 €.
4.- Donar de baixa els 22.803,14 € restants, corresponents a l’AD 41675.
5.- Modificar la clàusula 3a del contracte formalitzat en data 31/08/2010 amb l’empresa
CLECE, S.A., per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal “Els Tres Pins”, en el
sentit de modificar la quantitat anyal per a cada un dels quatre anys de contracte, passant
d’ésser de 154.135,12 € a la quantitat de 13.471,04 €, €, i degut al tancament d’una aula de P1,
passarà a ser de 6.181,04 €, el que suposa una aportació mensual per a l’Ajuntament de
515,09 €.
6.- Donar de baixa els 46.888,39€ restants, corresponents a l’AD 41664.
7.- Notificar els presents acords a EL CARGOL, SCCL i CLECE, S.A, com a
concessionaris del servei, donant audiència prèvia de 10 dies, segons indica l’informe de
Secretaria.
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D E C R E T 816/2012
Calendari laboral 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, es van delegar a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local. El motiu d’urgència és la no existència de
sessions de la Junta de Govern Local fins el proper mes de gener.
Vist que el passat dia 19 de desembre s’ha arribat a un acord en relació a la jornada i la
distribució horària a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vista la necessitat d’aprovar el calendari laboral per a l’any 2013 on s’inclouen els dies
festius així com els dies de lliure disposició que podrà gaudir el personal d’aquesta Corporació
Local.
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya mitjançant la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2013.
Vist l’acord de Ple del dia 25 de setembre de 2012, on s’aprova el calendari de festes
locals per aquest municipi.
Per aquest el meu decret,
RESOLC
1r. Aprovar el Calendari Laboral 2013, que s’adjunta en aquesta proposta.
2n. Donar compte d’aquest acord al Comitè de Treballadors, a les seccions sindicals
existents en aquest Ajuntament i al tauler d’anuncis .
3r. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió
preguntant, sobre com ha quedat la renuncia de la paga extra.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

3.

Aprovació acords entre representants dels treballadors i l’Ajuntament

Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern, Espai Públic i
Desenvolupament Urbà, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que en data 19 de desembre de 2012 i 9 de gener de 2013 es van signar entre els
Representants del Treballadors i l’Ajuntament els acords referents a l’ampliació de la jornada
per aplicació de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat, de 29 de juny, en la seva
DA 71, als permisos i complements de les incapacitats temporals per aplicació del Reial decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, a més de l’Acord d’avançament salarial d’una quantitat igual al 90% del valor
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d’una paga extraordinària, per tal de pal·liar les conseqüències pel personal de l’Ajuntament per
la suspensió del cobrament de la paga extraordinària de desembre de 2012.
Vist que la signatura d’aquests acords suposen la suspensió del Conveni Col·lectiu i
Pacte de Funcionaris en el que s’oposin a aquests.
Vistos els textos referents a personal laboral i a personal funcionari.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on s’informa dels Acords signats amb la
representació dels treballadors.
Vist l’informe de secretaria núm. 189/2012 i núm. 010/2013.
Vist l’informe d’intervenció núm. 2013/0033.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Proposo al Ple de la Corporació, que adopti el següent acord,
1r. Aprovar els Acords següents per al personal laboral de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, pacte per aplicació increment de jornada i distribució horària; pacte per la millora de les
prestacions econòmiques per incapacitat temporal; pacte per la regulació dels permisos.
2n. Aprovar els Acords següents per al personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, acord per aplicació increment de jornada i distribució horària; acord per la millora de
les prestacions econòmiques per incapacitat temporal; acord per la regulació dels permisos.
3er. Aprovar l’Acord amb el representants dels treballadors, junta de personal i comitè
d’empresa, de d’avançament salarial d’una quantitat igual al 90% del valor d’una paga
extraordinària durant els anys 2013 a 2015.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Recursos Humans dient, que
vol que quedi present la disconformitat amb les lleis i normatives que s’han aprovat per part del
Govern, que van en detriment dels drets dels treballadors i treballadores de l’àmbit públic.
Considera que aquests treballadors són els que pateixen les decisions d’austeritat i
probablement no és on es situïn els veritables problemes. Fruit d’aquestes decisions l’Equip de
Govern d’aquest Ajuntament, conjuntament amb els diferents sindicats, han estat treballant per
aconseguir un pacte que minimitzi aquests efectes. S’ha treballat en diferents reunions amb el
comitè d’empresa i amb les seccions sindicals d’UGT, SFP, i CCOO.
El document presentat es va signar el dia 19 de desembre del 2012 i ha estat abordat
per part del Govern amb la clara voluntat d’aplicar la llei i les normatives de manera més
favorable als treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Allà on es podia i era més favorable s’aplicava la normativa de l’Estat o de la Generalitat.
L’acord és un acord signat per totes les forces sindicals. Es tracten diferents punts com
l’acord amb els representants dels treballadors, la Junta de personal i el Comitè d’empresa, de
la possibilitat de fer una bestreta a compte de la paga extraordinària durant el 2013, cap al
2015 per una quantitat del 90% del que correspon per aquesta paga.
També inclou el pacte per l’aplicació de l’increment de la jornada laboral més la seva
distribució horària, que com se sap, es quantifica en 37,5 hores. Un altre és el pacte per la
millora de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal i també un pacte per la
regularització dels permisos.
Per tant, tal com s’ha lliurat la documentació es proposa l’aprovació d’aquests acords
que han estat referendats pels treballadors i treballadores.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor de l’acord. El tema de les hores de formació considera que és un tema que
queda obert i pot suposar una font de discussió.
Un altre acord que han rebut avui a les tres de la tarda és l’acord del 9 de gener que el
valoren per la signatura de tots els sindicats.
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Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 preguntant
sobre l’acord rebut aquesta tarda. Demana que s’expliqui.
Respon el Sr. Giralt
que és el document que justifica l’últim punt del dictamen.
El Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que a los acuerdos
que puedan llegar los trabajadores con el Ayuntamiento no van a poner ninguna objeción. Por
lo cual votaran a favor.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

4.

Aprovació expedient extrajudicial de crèdit de despeses salarials dels complements
de les incapacitats temporals

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen,
Vist que en data 19 de desembre es van signar entre els Representants del Treballadors
i l’Ajuntament els acords referents a l’ampliació de la jornada per aplicació de la Llei 2/2012 de
Pressupostos Generals de l’Estat, de 29 de juny, en la seva DA 71, als permisos i complements
de les incapacitats temporals per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Vist la seva aprovació per part del Ple en el punt anterior dels Acords anteriorment
esmentats.
Vist que l’aprovació del l’Acord per la millora de les prestacions econòmiques per la
incapacitat temporal, tant per al personal funcionari com per al personal laboral, amb efectes
del dia 15 d’octubre de 2012, representa l’abonament als treballadors que han estat en situació
d’incapacitat temporal, entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre, de les diferències existents en
les nòmines corresponents dels dies en aquesta situació.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on s’informa de la relació de personal en
situació de incapacitat temporal i les diferències existents.
Vist l’informe d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
1r.- Aprovar la despesa per import total de 10.013,59€ bruts en concepte de diferències
en els complements a càrrec de l’Ajuntament de les incapacitats temporals dels/les
treballadors/res que s’indiquen a continuació i amb càrrec de les partides referides en el llistat :
PERSONAL FUNCIONARI
CODI TRE

TREBALLADOR/A

DATA BAIXADATA ALTA

CONTINGÈNCIA

IMPORT

PARTIDA

001053

ENCISO IZQUIERDO, ROSA

17/10/2012

ENFERMEDAD COMUN 1.038,13 € 21100.130.16000

000983

RUIZ GARCIA, SAMUEL

22/10/2012 11/11/2012 ACCIDENT LABORAL

182,80 € 21100.130.16000

000625

DA PENA GOMEZ, MARTA

29/10/2012 29/10/2012 ENFERMEDAD COMUN

52,65 €

000795

MARTINEZ SOTO, ANTONIO

28/11/2012

000139

PEREZ GOMEZ, NATALIA

26/11/2012 13/12/2012 ENFERMEDAD COMUN 574,11 € 21100.130.16000

001234

DAUDEN VILLALTA, YOLANDA

27/11/2012 20/12/2012 ENFERMEDAD COMUN

000123

CARBONELL ARTIGAS, MERCE

19/11/2012

ENFERMEDAD COMUN 694,41 € 12100.330.16000

000174

SARABIA BARRAGAN, PLACIDO

13/11/2012

ENFERMEDAD COMUN 840,89 € 21100.130.16000

000026

RAMIREZ RODRIGUEZ, CRISEIDA 05/11/2012

ENFERMEDAD COMUN 4.268,49 € 41000.931.16000

000781

MONTANER FERRER, MERITXELL 31/10/2012 31/10/2012 ENFERMEDAD COMUN

38,15 €

40001.920.16000

001105

MAYNE OTEROS, YOLANDA

51,48 €

31000.150.16000

31000.150.16000

ENFERMEDAD COMUN 638,59 € 21100.130.16000

30/10/2012 30/10/2012 ENFERMEDAD COMUN

6,78 €

35000.430.16000
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001134

VIDAL VIDAL, MARTA

10/12/2012 10/12/2012 ENFERMEDAD COMUN

001022

ESTEBAN PRIETO, MIQUEL

15/11/2012

89,15 €

31000.150.16000

001081

PALACIOS SOLIGO, DANIEL

17/12/2012 20/12/2012 ENFERMEDAD COMUN 263,72 € 40001.920.16000

ENFERMEDAD COMUN 764,21 € 40001.920.16000

9.503,56 €
PERSONAL LABORAL
CODI TRE

IMPORT

PARTIDA

000786

BOVE TOST, MARIA

TREBALLADOR

DATA BAIXADATA ALTA

23/11/2012 23/11/2012 ENFERMEDAD COMUN

CONTINGÈNCIA

34,91 €

10100.231.16000

000243

ROSA GONZALEZ, JAVIER

05/11/2012 07/11/2012 ENFERMEDAD COMUN

94,86 €

31000.150.16000

000657

GONZALEZ GUTIERREZ, JOSEFA 31/10/2012 31/10/2012 ENFERMEDAD COMUN

26,93 €

31000.150.16000

000221

CESARINI FONTDEVILA, JORDI

15/10/2012 19/10/2012 ENFERMEDAD COMUN

74,94 €

13100.341.16000

000175

SOLE PRAT, ROSER

10/12/2012 14/12/2012 ENFERMEDAD COMUN

29,32 €

10100.231.16000

000029

RIVERO ROMERO, JOSE

07/11/2012 14/12/2012 ENFERMEDAD COMUN 249,07 € 32400.171.16000
510,03 €

TOTAL

10.013,59 €
TOTALS PARTIDES
13100.341.16000

74,94 €

21100.130.16000

3.274,52 €

35000.430.16000

6,78 €

12100.330.16000

694,41 €

41000.931.16000

4.268,49 €

40001.920.16000

1.066,08 €

31000.150.16000

315,07 €

10100.231.16000

64,23 €

32400.171.16000

249,07 €

TOTAL PARTIDES

10.013,59 €

2n. Comunicar l’acord a les persones interessades.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Recursos Humans dient, que
la proposta va relacionada amb el punt anterior perquè forma part d’un dels acords que s’han
presentat. Té a veure amb els complements per les incapacitats temporals.
Aquesta proposta respon bàsicament a complementar les incapacitats temporals doncs
la llei, sinó s’hagués arribat en aquest acord, preveia un altre complement o escenari. Aquest
era d’1 a 3 dies 0%, de 4 a 20 dies 60%, i a partir del 21 dies el 75% i com la pròpia llei dóna la
possibilitat de poder complementar-ho per part dels diferents organismes, s’ha fet la proposta i
es va aprovar en els acord per complementar les baixes per incapacitat temporal.
En el cas del primer al tercer dia es complementaria amb el 50%, del quart al vintè dia el
complement seria el 15%, i a partir del vint-i-un el complement seria del 25%. Com aquest
acord s’ha produït amb posterioritat a la data de posada en vigor del decret es proposa que
siguin retroactius i que siguin favorables als treballadors.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Aprovació assumpció de treballs en fase de liquidació de l’empresa Garraf
Promocions Municipals, SA

L’Alcalde explica que hi ha un punt que no havia passat per la Comissió Informativa per
la qual cosa s’hauria d’haver presentat per urgència.
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Hi ha uns informes dels agents de la Comissió liquidadora de Garraf Promocions, i
aquesta sol·licitud no s’ha formalitzat en forma perquè s’ha trobat un altre solució que no
requereix de l’aprovació del Ple, per la qual cosa el Ple no ha d’aprovar res.
Aclareix que ho poden explicar però no pas ara doncs estan en mig d’un Ple.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe dient, que considera que es podria donar
més informació. Explica que el seu grup hauria aprovat la urgència de la mateixa manera, per
tant volen saber de que tracta aquesta qüestió
L’Alcalde intenta explicar que avui en el Ple no passarà aquest punt, i això no vol dir que
no se’ls donin totes les explicacions. Les que es demanin les donaran, però aquest punt, que
no va passar per la comissió informativa, no es tractarà perquè no està dintre de la pressa de
decisions del Ple.
Aquest punt resta retirat de l’ordre del dia.
ALTRES ASSUMPTES

6.

Moció del PSC i ICV-EUiA per assegurar el suport a les persones aturades mitjançant
prorroga del PROGRAMA PREPARA, l’adopció de mesures contra l’atur juvenil i de
suport als desocupats més vulnerables i garantir un servei públic d’ocupació de
qualitat

L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb
37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la seguretat
social (-4,14%).
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia aquest
problema i les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a la ciutadania, cada
nova previsió del govern estableix un nou rècord persones aturades.
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya
significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de CIU, basada
en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està provocant una sagnia insuportable
en termes d'ocupació.
A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals
de l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d'ocupació, especialment
les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que ja
es va reduir a l’entorn del 58%.
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que afecten els
programes d’orientació, formació i requalificació.
Per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat cercena de forma descomunal la
protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, en elevar l'edat
de 52 a 55 anys, i en expulsar de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus
beneficiaris. Centenars de milers de persones aturades es veuran sense protecció alguna en
els propers mesos.
Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i
reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les persones que esgoten la
seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a
percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda
n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant
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greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han
hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega
per a la ja migrada economia familiar.
Igualment, les polítiques en matèria: d'ocupació i protecció social desenvolupades pel
govern de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més
vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:
- Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard
en el reconeixement de la prestació.
- La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa a partir de
gener que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a les
persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa
Prepara.
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota
recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de
les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el
Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat
llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats.
Aquest programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i
requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent
l’única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen gens
més que aquests 400€ per poder subsistir.
Per tot això, es presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ
instant a la Generalitat de Catalunya a:
1.
negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa de
requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur (Prepara), tal
com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis mesos més a partir del mes de
febrer de 2013.
Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa
d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major
coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament
i evitar l'exclusió social.
2.
emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes
urgents d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual programa Prepara i
que continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com per als col·lectius més
vulnerables.
3.
garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes
les persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació, donant continuïtat laboral a tota la
plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que l’atur és el principal problema de Catalunya. L’any 2012 es va tancar amb 37.712
persones aturades més d’un 5,25 %, i 125.216 persones afiliades menys a la Seguretat Social
per tant una baixa del 4,14%.
L’atur puja i la cobertura per desocupació baixa d’un 70% a un 63% que a Catalunya
significa 210.420 persones que han esgotat totes les seves prestacions. En el nostre municipi
hi ha un 20% d’atur i en concret en el mes de desembre es va tancar amb 3.223 persones.
Des dels serveis socials s’està donant atenció a 5.000 persones, de les quals unes 2.000
no reben cap tipus de prestació, suposen aproximadament unes 700 famílies del municipi.
Aquestes retallades signifiquen la supressió de les polítiques d’atur i d’ajut a les
persones aturades que estan fent una recerca de feina. Aquest programa Preparat està pensat
per orientar i formar i requalificar a les persones aturades.
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El municipi a demanat 22 accions formatives de les quals se’n n’han obtingut 9.
Les persones que participen en el programa tenen una nova oportunitat de formar-se i
alhora reben un ajut de 400 euros. Pensen que ara en aquests moments i situació no es pot
donar fi al programa, sinó hi ha una alternativa real d’altres programes o línies que solventin i
acompanyin les famílies i persones que pitjor ho passen.
Pren la paraula en Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
recuerda a los presentes que se hizo con anterioridad una moción de este tipo y recuerda que
el programa Prepara tiene la fecha de caducidad desde el Gobierno Socialista y era en el 2012.
Aclara que el Gobierno del Partido Popular ya renovó este programa y se prevé volver a
renovarlo.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient que com
l’altre vegada que es va presentar la moció votaran a favor.
La part argumentativa consideren que és discutible doncs es fa una lectura molt
partidista del tema, però tot i això no treu, que a la part resolutiva li donin suport.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup estarà a favor, tot i què cal veure la planificació que hi ha en l’àmbit de l’ocupació.
Si a tot el que pugui venir des de l’Estat i la Generalitat es veu que no n’hi ha prou,
demana que es pugui ser imaginatius i es facin esforços per tal de canviar-ho, en funció de les
necessitats del municipi i es vagi més enllà.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Convergència i Unió, i Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i tres abstencions del Partit Popular.

7.

Moció PSC i ICV-EUiA en contra del Real Decreto-Ley 28/2012 de las medidas de
consolidación y garantía de la Seguridad Social

El passat dia 30 de novembre el govern de Rajoy va aprovar el Real Decreto-Ley
28/2012 de las medidas de consolidación y garantía de la seguridad, amb el què pretén quatre
objectius clars que al nostre entendre vulneren els drets dels pensionistes del nostre municipi,
comarca i país.
En primer lloc perquè deixa als pensionistas sense un dret que ja tenen adquirit: el dret al
manteniment del poder adquisitiu de les seves pensions al 2012, amb la vulneració de l’article
9.3 de la Constitució que consagra el principi de irretroactivitat de les lleis no favorables o
restrictives dels drets individuals.
En segon lloc, perquè suspèn del dret a la revalorització de les pensions al 2013 i el
substitueix per un increment discrecional, amb la vulneració també de l’article 9.3 de la
Constitució que prohibeix l’arbitrarietat dels poders públics.
En tercer lloc, una vegada més, retalla el dret a la protecció de la salut, al fer extensiu el
copagament dels medicaments a aquells que es prescriben amb ordre hospitalària.
I finalment, perquè estableix la lliure disposició del Fons de Reserva de la Seguretat
Social, suspenent el límit legal de disposició, sense consens polític ni social.
Aquestes mesures afecten per igual a totes les pensions incloses les mínimes i les no
contributives.
A més, avui, molts pensionistes es veuen en la tesitura d’haver de fer front a la
manutenció de fills i néts que pels efectes de la crisi han vist com han perdut la feina i en
ocasions també la seva pròpia vivenda.
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Es per tot això, que proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes els següents
acords :
1.
Demanar al Govern presidit per Mariano Rajoy que deixi sense efecte Real
Decreto-Ley 28/2012 de las medidas de consolidación y garantía de la seguridad Social.
2.
fer arribar aquest acord als Diputats del Congrés dels Diputats i del Parlament
de Catalunya, així com als diferents Sindicats.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que l’Estat Espanyol té l’obligació legal de compensar la pèrdua acumulada del poder
adquisitiu dels pensionistes durant l’any 2012, tal com estableix la Llei General de Seguretat
Social.
Malgrat la claredat de la norma en vigor, l’executiu ha presentat el Real Decret del qual
es parlava i on va anunciar minses apujades en les pensions pel proper any. També ha
anunciat que no té la intenció de revaloritzar les pensions d’aquest any, com és la seva
obligació.
Avui, parlar de les pensions és parlar de d’aquelles pensions que s’estiren per arribar a
final de mes. És parlar de donar cobertura a les necessitats, no solament a les persones en
primera instància, sinó a moltes persones que tenen al seu voltant com poden ser els fills i els
nets, que en una situació de crisis econòmica com aquesta, s’han quedat a l’atur i en moltes
ocasions han hagut de retornar a casa els pares, i que en ocasions se’ls ha desnonats dels
seus habitatges.
Aquest decret creu que s’afegeix a la decisió com la de l’euro per recepta, o com
l’augment de l’IVA, les taxes judicials, o tota una sèrie de qüestions que en aquesta situació
d’emergència vénen ha ofegar més als que menys tenen.
Quan s’ha conegut la diferència de l’IPC previst amb l’IPC real, i quan s’ha d’efectuar
aquesta revalorització en els pensionistes se’ls diu que no.
Cap llei aprovada, que sigui no favorable als ciutadans pot ser retroactiva, per tant
creuen que aquesta decisió no és una decisió fonamentada legalment i consideren que estan
en l’obligació de presentar aquesta moció a consideració del Ple perquè a banda del tema dels
pensionistes, creuen que també castigarà en aquelles persones que tenen alguna malaltia.
Consideren que es pretén retallar un cop més la salut al fer extensiu el copagament dels
medicaments en aquells que es prescriuen amb ordre hospitalària.
També ocasiona que s’obri la possibilitat que el fons de reserva de la Seguretat Social
quedi obert sense cap tipus de limitació, cosa que fins ara tenia la limitació del 3% de la
utilització d’aquest fons de la Seguretat Social. Ara aquesta limitació amb aquest Real Decret
queda anul·lada i per tant es pot utilitzar la quantitat que sigui d’aquest fons i a més sense els
objectius que estaven previstos purament socials.
Per tots aquest motius presenten aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que les
sorprende bastante que el Partido Socialista presente esta moción básicamente porque el
comportamiento actual de los sindicatos y asociaciones y partidos políticos contrasta
enormemente con el silencio y el acatamiento que mostraron en el año 2010.
En ese año el Gobierno Socialista emitió un decreto ley con carácter de urgencia en el
que se recogía la congelación de las pensiones saltándose la ley, que usted, Sra. Garrido
acaba de exponer. Sorprende por tanto que las asociaciones, sindicatos y partidos políticos
organicen movilizaciones no en función de la decisión tomada, sino del color político del quien
la toma, gracias.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
donaran suport a la moció. No comparteixen la posició que ha defensat el Partit Popular, tot i
què entenen és cert que el tema de les pensions estava tocat abans del Govern del Partit
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Popular, però entenen que és un escàndol que ara es vulgui obrir el fons de les pensions i es
deixin d’actualitzar i de tenir al dia. Lamenten que sigui una retallada més que es suma a la
sèrie de polítiques neoliberals que el Partit Popular o l’Estat ha decidit posar en marxa, i, que a
més, és una promesa electoral que no compleix el Govern de l’Estat. Donaran suport a la
moció.
Respon la Sra. Garrido dient, que respecte les paraules del Sr. Rodríguez vol fer una
apreciació respecte el tema del Partit Socialista. En el moment que va prendre una decisió en
el 2010 no va tocar en cap moment, ni tampoc va vulnerar el dret dels pensionistes a la
revalorització. Doncs aquests van tenir la seva revalorització i per tant va anunciar amb els
mesos d’antelació corresponents el poder-ho fer, i salvant que no va tocar ni les pensions
mínimes, ni les no contributives, a més aquestes van tenir un petit increment, cosa que en
aquest decret no s’ha produït.
Segueix el Sr. Rodríguez dient, que el Decreto Ley se hizo con carácter de urgencia, se
hizo en marzo para aplicarlo en enero del año siguiente, con lo cual pregunta que carácter de
urgencia suponía este decreto.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Convergència i Unió, i Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i tres vots en contra per part del Partit
Popular.

8.

Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: expone que este Grupo Municipal ha podido constatar que están desapareciendo
las tapas metálicas de los alcorques que protegen los árboles de la Rambla del Garraf,
quisiéramos saber si esto es producto de su retirada por parte del Ayuntamiento, o si por contra
se debe a que las están sustrayendo y en tal caso que medidas está tomando el Ayuntamiento
para solucionar este tema.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
Davant l’incident de robatoris d’escossells a la via pública i sobretot en punts perifèrics dels
nuclis de Ribes i Roquetes, es va proposar posar punts de soldadura en les peces metàl·liques.
Donat que els robatoris son continuats i en augment, s’ha plantejat la possibilitat de treure els
escossells que resten, i reomplir amb graves la secció de terra que manca fins el perfil de
l’escossells, a mida que sigui possible amb el personal de la brigada s’aniran planificant els
treballs. Es farà l’aplec del material al magatzem de la brigada per reutilitzar en els altres
espais.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: expone que en la calle Federico García Lorca hay 2 contenedores que, debido a
que esta calle es de doble sentido, ocasiona problemas de circulación, rogamos que se tomen
las medidas oportunas para ubicarlos en otro sitio.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
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En el moment que es va dur a terme la implantació dels nous contenidors, es va intentarà
buscar alternatives en el punt d’ubicació actual del carrer Federico Garcia Lorca, però donat
que modificar o eliminar el punt suposava augmentar el radi de recorregut dels ciutadans i no hi
havia altre possibilitat pel gir del camió per la recollida, es va fer la distribució dels contenidors
de la manera més adient en el mateix punt.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: explica que como ejemplo respecto a la pregunta de los roedores de la escuela
Mediterránea se le responde con la misma respuesta del 3 de mayo. Pide que si se hace una
actuación se les haga saber y si no se hace igualmente se les informe.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
Amb l’empresa ISS es fa un seguiment preventiu per la detecció de rosegadors en l’entorn de
l’escola Mediterrània. De manera continuada, cada 2 mesos aproximadament, desbrossem,
inspeccionem i tractem amb raticida (si es detecten caus) una franja perifèrica dels espais
laterals de l’escola, durant l’any passat en aquest espais no s’ha detectat cap problema de
rates. Les rates, si és que s’han vist dintre de l’escola, poden venir de la riera, dels camps,
d’espais privats, etc.
L’escola ha de tenir un sistema de control intern per si fos el cas, i no deixar menjar a l’abast
dels rosegadors. En el cas que hi hagi algun incident s’informarà.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: tienen pendiente el tema de la calle Cid Campeador que tampoco se les ha dado
información del tema.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
S’ha inclòs dins de les obres d’inversió per supressió de barreres arquitectòniques a la via
publica el Carrer Cid Campeador, a mida que sigui possible disposar de la inversió es donarà
prioritat.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: sobre la biblioteca de Josep Pla y el rebaje para personas de movilidad reducida les
gustaría que se les fuera informando.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
S’està treballant tècnicament per trobar la solució més adient.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: sobre cultura i els plans de seguretat específics, l’Ajuntament i certes entitats fan
actes públics de molta afluència de gent. Vol saber si es tornaran a trobar que no es pot fer la
festa de final d’any. Pregunta si es podrà fer el ball de final d’any, les activitats i si tot anirà a
càrrec de les entitats. Vol saber si s’ha fet alguna cosa com Ajuntament. Vol saber com està el
tema.
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Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
L’informem que l’Ajuntament va dur a terme diferents converses i trobades amb l’entitat Els
Xulius i ambdues parts van arribar a la conclusió que la proposta no era viable perquè no hi
havia temps material per a realitzar tots els tràmits necessaris per tal d’instal·lar un envelat i
que aquest complís amb tota la normativa i requeriments establerts recollits en el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya (tals com llicències,
pla de seguretat, autoritzacions, contractació de serveis, etc).
El govern local i els representants del col·lectiu han acordat tornar-se a trobar el mes de gener
per continuar treballant conjuntament en aquesta línia a fi i efecte que el projecte es pugui fer i
sigui una realitat l’hivern de l’any que ve.
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: vol saber en quina data es va fer l’últim acte oficial tant en el Local de Ribes, com en
el Teatre de les Roquetes. Pregunta quins locals hi ha a Ribes i Roquetes sap que han fet
molts projectes, però ja fa temps que no hi ha propostes sobre el Local, ni sobre el Teatre de
Roquetes. Considera que s’han de prendre decisions al respecte.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
L’informem que en els dos darrers mandats no s’ha dut a terme cap activitat oficial en aquests
equipaments. Actualment, no hi ha previst tirar endavant cap projecte en relació a aquests dos
equipaments.
Finalment, li indiquem els equipaments i espais per a usos culturals que hi ha actualment en
funcionament al municipi:
RIBES
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Centre Cultural L’Escorxador
Espai Jove
Sala Polivalent i espais complementaris a la Masia Can Puig
LES ROQUETES
Biblioteca Josep Pla
Centre Cívic i Hotel d’entitats L’Espai
Sala Polivalent de la Vinya d’en Petaca
ALTRES
Centre Cívic Puigmoltó
Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: va fer una pregunta sobre la carretera de Sitges a Ribes i se li contesta que va
passar a titularitat de l’Ajuntament i no se li diu si s’ha parlat amb els propietaris, que es cau la
terra, i que això podria provocar un accident. Demana una actuació.
Observacions: pendent Ple anterior.
Resposta:
En relació a la Timba de Can Cuadras s'ha pogut comprovar que es va tramitar un expedient
d'ordre d'execució en virtut del qual es requeria al propietari de la Masia Can Cuadras s/n per la
presentació d'una proposta d'actuació a la timba que limita amb la carretera B-211 en la que es
contemplessin les mesures a realitzar per tal de garantir la seguretat del talús.
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Arrel de la notificació d'aquest requeriment la propietat s'ha reunit amb els representants
municipals per tal d'estudiar conjuntament quina és la intervenció que caldria fer per reforçar la
seguretat dels vehicles que transcorren per aquesta carretera, restant pendent hores d'ara la
definició de la mateixa, motiu pel qual es procedirà a requerir novament la propietat.
Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: demana el nou Reglament del Consell Escolar Municipal. Vol saber el procés que es
seguirà per a la seva aprovació per tal de poder intervenir-hi.
Observacions:
Resposta:
L’he d’informar el següent:
•
Que, com vostè ja coneix, el dia següent al Ple li vàrem trametre per correu
electrònic l’esborrany del nou Reglament.
•
Que el nou Reglament ha de ser aprovat pel Ple municipal i presentat a la
corresponent Comissió Informativa.
•
Que qualsevol aportació o proposta que vulgui fer respecte el redactat del nou
Reglament, abans o durant la Comissió Informativa, serà tinguda en compte, estudiant
la possibilitat d’incorporar-la al text definitiu del Reglament, si escau.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Luís Llàcer
Pregunta: al carrer Doctor Ferran de Roquetes la Cia. d’aigües va deixat un esvoranc de 2 m2.
Demana la seva reparació perquè és perillós.
Observacions:
Resposta:
Son obres que corresponen a la reparació d’una escomesa particular, s’ha asfaltat el 9 de
gener.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Luís Llàcer
Pregunta: el badem davant del bar del Mercat Municipal s’ha enfonsat.
Observacions:
Resposta:
Realitzada inspecció a l'emplaçament indicat, s'ha observat que les peces del pas elevat que hi
ha davant del Mercat municipal s'han trencat i el mateix està parcialment enfonsat. Tenint
present que el manteniment i conservació de les instal·lacions i obres d'aquell àmbit correspon
a la propietat privada del sector SUPP-9 Mercat - Parc Central, es procedeix a fer el
requeriment oportú per tal d'intentar aconseguir que s'executin les obres necessàries per a
deixar l'esmentat pas elevat en correctes condicions d'ús.
Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: José Luís Llàcer
Pregunta: respecte el semàfors entre Roquetes i Vilanova les línies que han pintat en terra fa
que es faci difícil entrar o sortir de Roquetes. Sobretot l’entrada.
Observacions:
Resposta:
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No hem rebut cap queixa al respecte, però que, per contra, si que s'ha habilitat la possibilitat de
sortir de Les Roquetes cap a mar, i que continua podent-se entrar a Les Roquetes sense cap
més entrebanc que haver de passar per on les marques vials i els semàfors indiquen.
Evidentment, la rotonda que permet l'entrada a Les Roquetes ha quedat desplaçada del que és
l'eix de la via, però resulta que el terreny no dóna per a més.
Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Social)
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: sembla que s’ha prorrogat la gestió del Casal d’Avis vol saber el per què i no s’ha fet
un plec de clàusules i demana els informes de Secretaria i Intervenció.
Observacions: resten pendents els informes, els quals seran lliurats en quan ens arribin des
de Secretaria i Intervenció.
Resposta:
En data 31 de desembre de 2012 finalitza el contracte de prestació del servei de la gestió dels
casals de gent gran. D’acord amb les clàusules administratives que regeixen la contractació
d’aquest servei la seva durada és d’un màxim de 4 anys. Per aquest motiu es va iniciar un nou
expedient de contractació de la gestió dels casals de gent gran.
Pel tal de garantir la continuïtat del servei es va realitzar una pròrroga del contracte amb les
mateixes condicions del contracte administratiu signat en data 1 de gener de 2009 i fins que
l’Ajuntament no realitzi la nova adjudicació i contractació d’acord amb un nou procediment que
s’està tramitant.
Els plecs de clàusules corresponents a aquest expedient, tan tècniques com administratives, es
van aprovar en la junta de govern local de data 18 de desembre de 2012.
En l’actualitat l’expedient segueix la tramitació corresponent.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: entre el Parc d’Oci i l’entrada del local anomenat “Selva Màgica” han estat durant
molt temps els llums apagats. Al igual que han estat apagades durant una temporada els llums
que donen davant de l’IES i pensa que això dóna una imatge d’inhòspit. Demana una solució
perquè sense llum a l’hivern no es pot estar. Vol saber si s’ha pogut solucionar el tema de la
Rambla del Garraf i també com està el tema del que és la trama urbana.
Observacions:
Resposta:
Quan es detecta algun problema a l'enllumenat del Parc Central, s'avisa als representants de la
Junta de Compensació del sector, la qual és l'encarregada del manteniment d'aquell àmbit. Així
mateix, aquella s' encarrega de solucionar l'avaria amb un instal·lador que contracta ella
mateixa. No obstant, cal destacar que encara que la gestió és totalment privada, des de
l'Ajuntament s'han de destinar molts recursos per anar perseguint la realització dels treballs
mínims necessaris al sector.
Pel que fa a la zona d'entrada al local anomenat "Selva Màgica", no es té constància de cap
problema amb l'enllumenat.
Per altra banda, l'enllumenat del 3er tram de la Rambla del Garraf ja està en marxa. Gas
Natural Fenosa, després de una llarga espera, ha donat el subministrament elèctric i
l'enllumenat està funcionant correctament.
Per últim, en relació a la pregunta sobre com està el tema de la trama urbana consolidada, cal
informar que l'Ajuntament va interposar un recurs contenciós - administratiu contra l'aprovació
realitzada per la Generalitat de Catalunya, per entendre, entre d'altres extrems, que vulnerava
la Directiva europea sobre el lliure accés a les activitats de serveis, així com la normativa
estatal que la transposa a l'ordenament estatal. En aquesta data, el plet està pendent de
sentència judicial.
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Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: respecte el decret 687/2012 que parla de la subvenció del programes d’aturats de
llarga durada. Vol saber a què obeeix aquest programa i si s’ha posat en marxa, i quina és la
funcionalitat del programa.
Observacions:
Resposta:
Ocupació per a persones aturades de llarga durada es tracta d'un projecte amb una durada de
15 mesos a través del qual, es desenvolupen accions ocupacionals integrades per a la
formació i contractació de persones en situació d'atur de llarga durada, que hagi exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi amb l'objectiu d'afavorir-ne la inserció laboral i millorar
l'ocupabilitat.
Per al seu desenvolupament, des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s'hauria de
programar la formació, tutoritzar a l'alumnat, realitzar la prospecció d'empreses on l'alumnat
realitzaria l'experiència professional i coordinar-se per amb el tutor/a de l'empresa per tal de fer
el seguiment individualitzat de cada itinerari, a més de l'acompanyament a la inserció.
Aquest programa no s'ha posat en marxa donat que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, no ha
rebut atorgament de subvenció per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.

9.

Mocions, precs i preguntes
Primer.-

a).- S’inicia el torn de precs i preguntes amb la intervenció de la Sra. Belen García
Merat, regidora del Partit Popular dient, que se han visto ratas en la calle J. Balmes durante los
primeros días de enero. Creen que puede ser debido a la suciedad de los contenedores
subterráneos. Pide que se tomen medidas.
Segon.a).- Segueix el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que el
pasado 26 de julio de 2011, el Grupo Municipal Popular hizo una pregunta para saber si la zona
del Mercat-Parc Central había sido recepcionada por el Ayuntamiento o no. También para
denunciar el mal estado de conservación de Rambla Santa Eulalia y Ronda de la Masia Nova.
Nuevamente vuelven a preguntar hoy, si esa zona ha sido ya recepcionada. ¿Si no lo está,
cuando tienen previsto que sea así?
b).- Respecto al Mercat-Parc Central y concretamente a Rambla Santa Eulalia y
Ronda Masia Nova, en la respuesta del Gobierno el pasado 20 de septiembre de 2011, se les
dijo que los desperfectos eran ocasionados por la ubicación del mercado ambulante semanal, y
que se estaba trabajando y gestionando las posibles reparaciones.
Un año y medio después de aquella contestación, la zona de Rambla Santa Eulalia y Ronda
Masía Nova está en la misma situación o peor que entonces, por tanto rogamos al Gobierno
que se adopten las medidas oportunas para la reparación de los pasos de peatones, tapas de
clavegueram, iluminación, etc., y la adecuación de la zona de forma urgente.
c).- Pide que se tomaran medidas respecto las deposiciones de los animales en la vía
pública.
Tercer.a).- Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9
demanant informació sobre els moviments produïts en el Canal Blau. Volen se’ls informi si hi ha
hagut algun procés de subrogació o qualsevol altre cosa.
Sobre aquest tema es van oferir a tenir una reunió per tal d’aclarir dubtes, doncs entenen que
és un fet que els afecta com a municipi. Demana reunió i informació.
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b).- El grup d’UM9 no participa en el procés de liquidació de Garraf Promocions, però
demana informació del que està passant en el procés de liquidació.
Sembla que el punt que tocava avui tractar sobre la liquidació sembla que els altres partits
polítics no n’eren coneixedors. Demana tal com ha dit, com a regidors de Sant Pere de Ribes,
informació del motiu pel qual no s’ha pogut tractar el tema.
Quart.a).- Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que voldria saber que va passar amb la qüestió de l’embalat i Cap d’Any. Quines negociacions
van haver-hi i quina va ser la posició de l’Ajuntament.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. José Luís Llácer Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9
dient, que sobre la pregunta hecha con anterioridad respecto a los badenes del Parc Central se
le ha respondido que pertenece a una empresa privada. Quisiera saber actualmente a qué
empresa y cual es.
b).- Referente a la pregunta de los semáforos se le ha respondido que ha quedado una
rotonda un poco desplazada.
Quiere saber porque le han dado tanta mala forma a la rotonda habiendo tanto terreno.
c).- Referente a los contenedores nuevos de basura expone que supone una dificultad
el tirar la basura para las personas mayores porque la tapa abre poco y esta muy alta.
d).- Sobre la pregunta de la Vinya d’en Petaca que exposa “demana de nou tota la
informació completa”. Quiere dejar claro que él pedía en que situación se encuentra el parking
de la Vinya d’en Petaca.
c).- Es la segunda vez que pide una visita guiada al Local y nadie le ha contestado. No
sabe si es que se oculta alguna cosa en los almacenes, de no ser así pide una respuesta del
por qué no se pueden visitar.
Sisè.a).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín, regidor de Convergència i Unió
dient, que en I'últim dossier de respostes de preguntes del Ple és correcte en la forma i en els
informes tècnics que s'hi adjunten (cosa que agraïm sincerament), recordem a l’Equip de
Govern que els informes tècnics haurien d'estar signats per la persona que el realitza , tal i com
fan la Secretaria i la lnterventora i el Cap de la Policia Local. No entenen perquè des de
determinats àmbits les preguntes sempre tenen respostes anònimes i , la veritat , la qualitat
d'aquestes respostes no és la que hauria de ser. Per poder demanar les explicacions adients
als tècnics , càrrecs de confiança i càrrecs polítics demanem que no hi hagués més
explicacions anònimes.
Respon l’Alcalde que si l’informe que es demana és d’un tècnic concret estan
signades pel tècnic, però si es demana una pregunta a l’Equip de Govern és aquest qui
contesta.
El Sr. Bernadàs exposa que en tot cas hauria d’estar signat per l’Equip de Govern.
El Sr. Alcalde no sap concretament a quina resposta es refereix el Sr. Bernadàs, però
com a norma es posa el tècnic que dóna la resposta o com resposta de l’Equip de Govern.
b).- Aprofitant el benentès per felicitar a l'Equip de Govern perquè finalment (després
de 2 anys) l’enllumenat del tercer tram de la rambla del Garraf funcioni tal com estava projectat.
Vol recordar que portem 3 plens demanant a quin motiu obeeix que el tram de la Rambla del
Garraf entre el final del Parc d'Oci i l'entrada de l'accés a Mas Soler continua sense cap tipus
d'il·luminació (és per castigar-los per demanar mes usos per la finca, o perquè la empresa Sece
(que ho fa tot tan bé ) té un forat en els planells del Municipi. Aprofito per dir que les voreres de
l’institut nou només s’il·luminen de vegades.
c).- Volen demanar a la Secretaria de la Corporació una relació de les competències
delegades per el Ple a les Juntes de Govern Local.
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L’Alcalde exposa, que per aclarir la pregunta, es demanen les competències
delegades pel Ple a la Junta de Govern Local.
d).- Voldrien saber com és possible que un altre conveni-contracte amb una entitat per
la gestió de determinades infraestructures torna a caducar sense tenir preparar el plec de
clàusules de contractació corresponent. Tenint en compte que ja va passar amb l'adjudicació
de la prorroga del manteniment de clavegueram amb Litusa, està passant amb el Casal d’Avis,
i en d’altres ocasions. No entenen com, un contracte del qual es sap que finalitza en una data
concreta no pot tenir el Plec de Clàusules preparat abans que s’acabi.
Planteja que vostès, com a Govern, creuen que és profitós econòmicament per el municipi tenir
que prorrogar 4 mesos la gestió dels casals d'avís del Municipi al preu que es pugui perquè
encara no hi ha plec de clàusules.
Encara amb més gravetat quan els consta al Grup Municipal que existeixen males opinions de
un grup d’usuaris dels casals sobre el servei que ve donant l'empresa adjudicatària.
Pensa que no pot ser que s’acabin els contractes i no es tingui la feina feta.
Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió torna
a repetir el dit en el Ple passat.
Creu que l’obra de Roquetes és una predisposició de l’Ajuntament de Vilanova. Potser no està
fet al gust de tothom, però com a mínim tenen una sortida digna cosa que abans no tenien.
Demana que es continuï amb les converses per fer millores.
b).- Respecte al tema de l’aparcament “alegal” dels Camils el seu grup fa temps que
reclama una solució. Creu que l’única solució que han vist fins ara ha estat treure les plaques
de prohibit aparcar.
Pensa que el problema és més greu des de la rotonda del cantó del Montgròs fins la
carretera vella. Es produeixen cada dia situacions de risc i perill.
Demana que es busqui un racó on es pugui fer un aparcament. Exposa que
l’aparcament de pagament no tothom ho pot cobrir. Sap que no és fàcil.
Vuitè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
va rebre queixa que l’edifici on està ubicat la biblioteca Manuel de Pedrolo l’Ajuntament no
estava al corrent de pagament dels seus deures, com a veí. Demana saber si està solucionat.
b).- Respecte al tema de mitjans de comunicació. Hi ha un prec fet a l’estiu o al
setembre perquè es reunís la Comissió dels Mitjans de Comunicació i no en tenen notícia.
c).- Tal com a comentat l’Anna Gabaldà demana respecte al punt que s’ha retirat, que
s’expliqui perquè hi ha la informació, considera que no explicar-ho pot portar dubtes sobre un
tema que està sobre la taula. Demana que ho expliqui l’Alcalde o ell mateix.
Respon l’Alcalde, que cada cosa té un temps i un lloc. Ara estan en un Ple i aquest
tema avui en aquest Ple no toca referir-se’n.
Exposa que estiguin o no a la comissió liquidadora als membres del Ple se’ls donarà la
informació del punt que havia de passar avui.
Avui toca debatre els punts de l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Giralt, dient que és així, però també és cert que hi ha una
informació passada als regidors i amb uns informes que no són positius, en un tema que té una
història al darrere i ell considera que el màxim aclariment és del tot necessari.
Ell es compromet a UM9 a donar-los la seva versió com a participant en la liquidació de
forma privada.
L’Alcalde explica que intentaran donar resposta a les preguntes que s’han formulat.
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I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són les vuit i cinc minuts del vespre, de la qual s’estén aquesta acta,
que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són
presents. Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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