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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 25 DE FEBRER DE 2014, TRASLLADAT PER UNANIMITAT DEL
REGIDORS DEL 17 DE FEBRER DE 2014
Sant Pere de Ribes, vint-i-cinc de febrer de dos mil catorze, quan passen vuit
minuts de les set del vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten
a la Sala Polivalent de l’edifici de Can Puig, sota la presidència de l’alcaldessa,
Sra. Anna Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de
la Corporació, a la qual prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la
sotasignant, secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
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
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria

Interventora
Sra. Criseida Ramírez Domínguez

Interventora
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1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
3. Pressupost Municipal 2014, Plantilla i Relació de Llocs de Treball
3.1.- Pressupost Municipal 2014
3.2.- Plantilla i Relació de Llocs de Treball
4. Aprovació Taxa de l’Aigua
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
5. Aprovació conveni PQ-PI
ALTRES ASUMPTES
6. Mocions
6.1.- Moció presentada pel Grup Municipal PPC, de rebuig a la
resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals GRI/2715/2013,
sobre la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de
la Generalitat de Catalunya integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya
per al 2013
6.2.- Moció presentada pels Grups Municipals UM9, CIU-VIA, PSC i
ICV, d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’Autonomia Local
contra la Ley 27/2013, de 27 de deciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local
6.3.- Moció presentada pel Grup Municipal UM9, de rebuig a
l’augment desorbitat de les tarifes del transport públic.
6.4.- Moció presentada pel Grup Municipal PSC, per demanar que
l’Ajuntament es quedi amb els pisos de Garraf promocions per fer polítiques socials
d’habitatge
6.5.- Moció presentada pel Grup Municipal PSC, en contra de la
reforma laboral del PP i CIU
7. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
8. Renúncia i acceptació càrrec de regidor
9. Mocions, precs i preguntes
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Anna Gabaldà (alcaldessa): inicia la sessió fent esment de la mort de 15
persones, en la frontera de Ceuta amb Espanya. Recorda que aquestes morts, es
sumen a les persones mortes amb anterioritat a la frontera, a causa de les
polítiques migratòries europees que castiguen a les persones immigrants.
Condemna les polítiques extremadament violentes desenvolupades per part del
Ministeri d’Interior envers les persones immigrants.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que, tot just en aquest dia, s’ha produït una
altra mort a conseqüència de la violència de gènere i vol expressar el seu rebuig
envers aquesta xacra.

1. Lectura i aprovació de l’acta
La secretària comenta que es passa, per la seva aprovació, l’acta de la Sessió
Plenària de 17 de desembre de 2013.
Núria Mestre (PSC-PM): recorda que aquesta acta no és la darrera i que resta
pendent, doncs, l’acta del mes de gener. A més a més, comenta que des del mes
d’octubre a la web no estan penjades les actes per tal que tothom tingui
coneixement. Demana que es posi al dia el més aviat possible.
Anna Gabaldà (alcaldessa): confirma, efectivament, que l’acta del mes de gener
resta pendent i comunica que es farà arribar tant bon punt estigui confeccionada.
Així mateix, respecte als continguts de la web municipal, afirma que ho verificaran i
si és el cas, ho posaran al dia, sempre i quan les actes que falten estiguin
aprovades.
Finalment, l’acta de data 17 de desembre de 2013 es aprovada per unanimitat dels
presents.

2. Donar compte de decrets
Es dona compte dels següents decrets:
Decrets pendents de l’any 2013

Codi

Descripció

Data Alta

2013 / 0592 Aprovar l'acceptació ampliació de 19/12/2013
la subvenció, regulada per l'ordre
EMO/210/2013 per un import de
25.045,92€
2013 / 0599 Aprovació autorització de
despesa de 3000€ pel
manteniment de vehicles i
d'altres del departament de
serveis

20/12/2013

2013 / 0635 Aprovació nòmina desembre
2013 - 2ª part

31/12/2013
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2013 / 0636 Aprovació retribucions regidors
desembre 2013

31/12/2013

2013 / 0637 Aprovació pagaments subvenció
pensionistes i jubilades de l'1
d'agost al 31 de desembre de
2013

31/12/2013

2013 / 0639 Aprovació pagament factures
àrea d'urbanisme per import de
2.164,64€ per despeses
derivades de la conservació del
SUPP-12

31/12/2013

2013 / 0640 Aprovació seguretat social
desembre 2013

31/12/2013

2013 / 0643 Aprovació operacions de
tancament

31/12/2013

Decrets mes de gener 2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0001

Aprovació prorroga pressupost
2014

02/01/2014

2014 / 0002

Aprovar l'acceptació de la
subvenció del Programa Joves
per l'ocupació per un import de
72.487,5€

02/01/2014

2014 / 0003

Aprovar les llicències i les
02/01/2014
liquidacions/autoliquidacions
d’ocupació del domini públic,
obres menors, que a continuació
es relacionen (del 16 al 31 de
desembre)

2014 / 0004

Incoar expedient sancionador al 02/01/2014
senyor J.C.F.F. amb document
d’identitat núm. 38.440.183-F
per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que
resulti de la instrucció.

2014 / 0005

Estimar l’al·legació presentada en 02/01/2014
l’expedient sancionador
1300002268 CRC, incoat per la
infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix
i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.

2014 / 0006

Estimar l’al·legació presentada en 02/01/2014
l’expedient sancionador
1300003579 CDC, incoat per la
infracció de circulació que
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s'indica sobreseïment del mateix
i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.
2014 / 0007

Desestimar el recurs presentat
en mèrits de l’expedient
sancionador 1200006273 CVR,
incoat per la infracció de
circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

02/01/2014

2014 / 0008

Incoació genèrica sancions de
trànsit

02/01/2014

2014 / 0009

Procedir a l’arxiu de la relació
02/01/2014
annexa núm. 13056123, del dia
13 de desembre de 2013, format
per 8 infraccions, per un import
de 3.500,00 €, per
desconeixement de la identitat
del presumpte infractor.

2014 / 0010

Aprovació genèrica multes per
infraccions de trànsit

2014 / 0011

Aprovació contractació del Sr.
02/01/2014
JPR de data 2 de gener fins el 31
de desembre de 2014

2014 / 0012

Aprovació contractació del Sr.
SPM de data 2 de gener fins el
31 de desembre de 2014

02/01/2014

2014 / 0013

Aprovació contractació del Sr.
AMG de data 2 de gener fins el
31 de desembre de 2014

02/01/2014

2014 / 0014

Aprovació contractació del Sr.
02/01/2014
MLL de data 2 de gener fins el 31
de desembre de 2014

2014 / 0015

Aprovar l’acceptació de la
subvenció, regulada per l’Ordre
EMO/248/2013 de 14 d’octubre
per un import de 118.369,50€.

2014 / 0016

Aprovació modificació pressupost 02/01/2014
001/2014

2014 / 0017

Aprovació de l'activitat de
cavalcades de reis 2014 i les
corresponents autoritzacions de
despesa

03/01/2014

2014 / 0018

Aprovar el Pla de seguretat i
salut dels treballs de reparació
xarxa d'aigua Av. Anglaterra de
Rocamar

08/01/2014

2014 / 0019

Modificació de pressupost
expedient 002/2014

09/01/2014

2014 / 0020

Aprovació ajut econòmic
d'urgència social corresponent a

10/01/2014

02/01/2014

02/01/2014
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l'expedient 2009/32 per import
de 97,48€
2014 / 0021

Aprovació reducció terç de la
13/01/2014
jornada a favor de la PJL des del
14 de gener de 2014 fins el 26
de juny de 2019

2014 / 0022

Aprovació requeriment a MBB per 13/01/2014
realització d'estintolament al
carrer Àngel Guimerà 27-29 del
nucli de Les Roquetes

2014 / 0023

Baixa inscripció en el Registre
d'Unions Civils a la Sra. CG i EY,
expedient núm. 20/2012 i a
petició de la Sra. Gómez.

14/01/2014

2014 / 0024

Aprovació autoritzacions de
despesa

14/01/2014

2014 / 0025

Incoar expedient sancionador al
senyor A.F.G. amb NIE núm.
Y1307269D i incoar expedient
sancionador a la senyora L.M.G.
amb NIE núm. Y0539835Q,
d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

14/01/2014

2014 / 0026

REQUERIR al Sr. FAG per a que
15/01/2014
en execució de la Sentència del
TSJC de 14 d’abril de 2009 i en el
termini màxim d’UN MES
procedeixi a ENDERROCAR les
obres situades a la parcel·la

2014 / 0027

Delegació de l'alcaldessa les
15/01/2014
funcions de representativitat
legal de l'Ajuntament a favor del
regidor de governació i mobilitat,
Francesc Pérez i Tenes

2014 / 0028

Inscriure en el llibre de Registre 15/01/2014
d'Unions Civils als Srs. CdG i AM,
amb expedient núm. 1/2014.

2014 / 0029

Aprovació festa major SANT PAU 15/01/2014
2014

2014 / 0030

Atorgar llicència per la instal·lació 15/01/2014
d’activitats de caràcter no
permanent desmuntable
coincidint amb la Festa Major de
Sant Pau al nucli de Ribes.

2014 / 0031

Aprovació imposició sancions
multes genèriques

16/01/2014

2014 / 0032

Aprovació imposició sancions
multes de trànsit

16/01/2014

2014 / 0033

Procedir a l’arxiu de la relació
annexa núm. 14000791, del dia

16/01/2014
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30 de desembre de 2013 per
desconeixement de la identitat
del presumpte infractor i procedir
a l’arxiu de la relació annexa
núm. 14002577, del dia 10 de
gener de 2014 pels mateixos
motius.
2014 / 0034

Desestimar la al·legació
presentada en l’expedient
sancionador 1300003813 JGR,
incoat per la infracció de
circulació que s'indica i imposar
la sanció de multa que així
mateix es fa constar.

16/01/2014

2014 / 0035

Aprovació concessió i pagament
avançament extra juny 2014 al
Sr. IA i un prorrateig mensual a
partir de la nòmina del gener de
2014

16/01/2014

2014 / 0036

Designar el nomenament
d'advocat a favor de FLOCH I
ROBERT ADVOCATS ASSOCIATS
per la defensa davant el jutjat
instrucció numero 3 de Vilanova
el procediment prèvies
1177/2012-N

16/01/2014

2014 / 0037

Imposar al Sr. A.F.H. la sanció de 21/01/2014
100,00-€., com autor de la
infracció tipificada en l’art.
154.01 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0038

Imposar al Sr. S.B.G. la sanció
de 100,00-€., com autor de la
infracció tipificada en l’art. 4.02
del Reglament de Circulació.

21/01/2014

2014 / 0039

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

21/01/2014

2014 / 0040

DECRET ANUL·LAT

2014 / 0041

Atorgar llicència per la instal·lació 23/01/2014
d’activitats de caràcter no
permanent desmuntable
coincidint amb la Festa Major de
Sant Pau al nucli de Ribes,
segons els titulars i activitats que
s’indiquen a la part expositiva del
present Decret.

2014 / 0042

Nomenar funcionari en
24/01/2014
pràctiques com a vigilant
notificador i per un període de sis
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mesos a partir del 27 de gener
de 2014 al Sr. JCFF.
2014 / 0043

Contractar a la Sra. CMB com
administrativa, mitjançant un
contracte laboral fix a partir del
dia 27 de gener de 2014.

24/01/2014

2014 / 0044

Aprovació genèrica ADS personal 27/01/2014

2014 / 0045

Aprovació adscripció al
27/01/2014
departament d'òrgans de govern
amb efectes 1 de gener de 2014
de la Sra. AI

2014 / 0046

Imposar a la Sra. A.S.R. la
29/01/2014
sanció de 100,00-€., com autora
de la infracció tipificada en l’art.
171.6 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0047

.- Imposar a la Sra. M.V.L.E. la
sanció de 500,00-€. -€. i
proposar la retirada de 4 punts
com autora de la infracció
tipificada en l’art. 20.1 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0048

Imposar al Sr. J.M.L.G. la sanció 29/01/2014
de 100,00€, com autor de la
infracció tipificada en l’art.
50.1.22 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0049

Imposar a la Sra. M.J.R.G. la
29/01/2014
sanció de 100,00-€., com autora
de la infracció tipificada en l’art.
4.2.10 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0050

Desestimar les al·legacions
presentades en l'expedient
sancionador 1300004017 FC,
incoat per les infraccions de
circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de
multa que així mateix es fa
constar.

29/01/2014

2014 / 0051

Desestimar les al·legacions
presentades en l'expedient
sancionador 1300003949 MSA,
incoat per les infraccions de
circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de
multa que així mateix es fa
constar

29/01/2014

2014 / 0052

Estimar l’al·legació presentada en 29/01/2014
l’expedient sancionador
1300004670 MMFG, incoat per la

29/01/2014
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infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix
i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.
2014 / 0053

Estimar l’al·legació presentada en 29/01/2014
l’expedient sancionador
1300002441 GIC, SA, incoat per
la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix
i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.

2014 / 0054

Desestimar els recursos
29/01/2014
presentats en mèrits de
l'expedient sancionador
1300001162 JGM, incoats per les
infraccions de circulació que en
cadascun d'ells s'indica,
confirmant les sancions
imposades.

2014 / 0055

Desestimar el recurs presentat
en mèrit de l’expedient
sancionador 1300002409 JPG,
incoat per la infracció de
circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

2014 / 0056

Procedir a l’arxiu de l’expedient
30/01/2014
administratiu sancionador seguit
contra el Sr. J.G.M com a autor
de la infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article
20.1.22, segons número
d’expedient 1300003896.

2014 / 0057

Procedir a l’arxiu de l’expedient
30/01/2014
administratiu sancionador seguit
contra el Sr. E.V.R com a autor
de la infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article
20.1.22, segons número
d’expedient 1300003817.

2014 / 0058

Procedir a l’arxiu de l’expedient
30/01/2014
administratiu sancionador seguit
contra el Sr. E.M.N.A com a autor
de la infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article
20.1.22, segons número
d’expedient 1300001906.

2014 / 0059

1.- Declarar a la Sra. S.A.F. amb 30/01/2014
DNI núm. 52.427.056-M com a
responsable de: No tenir el gos
inscrit al registre censal del
municipi, No dur identificat el gos
d’acord amb el reglament,

29/01/2014
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mitjançant microxip.
2014 / 0060

Inscriure en el llibre del registre 30/01/2014
d' unions civils als Srs. VFL i MB,
amb l'expedient núm. 3/2014.

2014 / 0061

Inscriure en el llibre del registre
d'unions civils als Srs. JT i MRF
amb l'expedient núm. 4/2014.

2014 / 0062

Aprovació prorroga substitució de 30/01/2014
la SC per l'EV de l'1 de gener fins
l'1 d'abril de 2014 per baixa de
maternitat i compactació de
lactància

2014 / 0063

RESOLC: 1.- Declarar a la Sra.
30/01/2014
S.A.F. amb DNI núm.
52.427.056-M com a responsable
de: No dur identificat el gos
d’acord amb el reglament,
mitjançant microxip homologat.

2014 / 0064

Aprovació nòmina mes de gener
de 2014

2014 / 0065

Aprovar la concessió i pagament 31/01/2014
d'un avançament de paga extra
de juny 2014 a favor del Sr. AGA

30/01/2014

30/01/2014

Joel Sans (PSC-PM): volen fer esment que han rebut els decrets exclusivament
del mes de gener (no els decrets del període entre Plens). S’incorporen exactament
29 de nous. Consulta si aquesta pràctica continuarà així (lliurament de decrets per
mesos sencers o per períodes entre Plens).
La secretària comenta que a ella li consta que s’han fet arribar els decrets que
mancaven de desembre de 2013 més tots els del mes de gener (65 decrets).
Joel Sans (PSC-PM): comenta que, tot just, han estat 36 decrets que ja es van
presentar en l’anterior Ple del mes de gener (falten, doncs, 29). Per tant, a més a
més, faltarien els decrets del mes de febrer fins el dia del Ple.
Anna Gabaldà (alcaldessa): comenta, doncs, que ja se’ls hi farà arribar.
La secretària comenta que hi ha una baixa laboral al departament i, per tant, no
sabien exactament quins s’havien enviat i quins no.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

3. Pressupost Municipal 2014, Plantilla i Relació de Llocs de Treball

3.1.- Pressupost Municipal 2014
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori,
Finances i Governació, presenta al Ple de la Corporació, a proposta del regidor
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d’Hisenda Lluís Giralt i Vidal, el Pressupost General per a l'exercici 2014, i que està
format pel Pressupost de l'Entitat, les Bases d’Execució del pressupost i l'Estat de
Previsió de Despeses i Ingressos de l'empresa Garraf Promocions Municipals, S.A.
PROPOSO :
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2014 i
els documents annexos, d’acord amb el detall de la documentació que figura a
l’expedient i el resum del qual és el següent:
PRESSUPOST 2014 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
INGRESSOS
DESPESES
Import €
Import €
Cap. 1 – Impostos directes
Cap
1
–
Personal
8.936.458,18
12.498.373,72
Cap. 2 – Impostos indirectes
7.835.219,80
47.610,55 Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
Cap.
3
–
Interessos
252.221,13
3.422.469,81
Cap. 4 – Transf. corrents
1.151.842,05
6.156.413,47 Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
1.746.932,79
661.298,83 Cap. 5 – Fons contingència
Total ingressos corrents
Total
despeses
corrents
22.786.166,38
19.922.673,95
Cap. 6 – Alienació invers.
909.470,43
3,00 Cap. 6 – Inversions reals
Cap. 7 – Transf. capital
Cap.
7
–
Transf.
Capital
104.033,00
5,00
Cap. 8 – Actius financers
12.020,00
12.023,00 Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
1.850.000,00
0,00 Cap. 9 – Passius financers
Total ingressos de capital
Total
despesa
de
capital
12.031,00
2.875.523,43
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
22.798.197,38
22.798.197,38
Segon.- Aprovar inicialment l’estat de previsió de Despeses i Ingressos de
l’Empresa Municipal Garraf Promocions Municipals, SA per a l’any 2014, d’acord
amb el detall de la documentació que figura a l’expedient :

Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap 5

–
–
–
–
–

PRESSUPOST 2014 GARRAF PROMOCIONS MUNICIPAL SA
INGRESSOS
DESPESES
Import 2014 €
Impostos directes
0,00 Cap.1 – Personal
Impostos indirectes
0,00 Cap.2 – Béns corrents i serv.
Taxes i altres ingrés.
139.916,00 Cap.3 – Interessos
Transf. corrents
Cap.4 – Transf. Corrents
Ingressos patrimoni.
821.065,00

Total ingressos corrents
Cap 6 – Alienació invers.
Cap.7 – Transf. capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap.9 – Passius financers
Total ingressos de capital
TOTAL INGRESSOS

960.981,00
1.911.408,00
0,00
0,00
0,00
1.911.408,00
2.872.389,00

Total despesa corrent
Cap 6 – Inversions reals
Cap.7 – Transf. Capital
Cap.8 – Actius financers
Cap.9 – Passius financers
Total despesa de capital
TOTAL DESPESES

Import 2014
€
29.331,00
889.161,00
37.286,00
0,00
955.778,00
0,00
0,00
0,00
1.336.072,00
1.336.072,00
2.291.850,00
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Tercer.- Aprovar inicialment el pressupost consolidat per a l’any 2014 d’acord
amb el detall de la documentació que figura a l’expedient i el resum del qual és el
següent:
PRESSUPOST 2014 CONSOLIDAT: AJUNTAMENT I GARRAF PROMOCIONS MUNICIPAL SA
INGRESSOS
DESPESES
Import €
Import €
Cap. 1 – Impostos directes
8.965.789,18
12.498.373,72 Cap 1 – Personal
Cap. 2 – Impostos indirectes
8.724.380,80
47.610,55 Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
Cap.
3
–
Interessos
289.507,13
3.562.385,81
Cap. 4 – Transf. corrents
1.151.842,05
6.156.413,47 Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
1.746.932,79
1.482.363,83 Cap. 5 – Fons contingència
Total ingressos corrents
Total despeses corrents
20.878.451,
95
23.747.147,38
Cap. 6 – Alienació invers.
Cap.
6
–
Inversions
reals
909.470,43
1.911.411,00
Cap. 7 – Transf. capital
104.033,00
5,00 Cap. 7 – Transf. Capital
Cap. 8 – Actius financers
12.020,00
12.023,00 Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
Cap.
9
–
Passius
financers
3.186.072,00
0,00
Total ingressos de capital
Total despesa de capital
4.211.595,4
3
1.923.439,00
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
25.090.047,
38
25.670.586,38
Quart.- Anunciar l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província,
per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar i presentar reclamacions.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat
d'adoptar un nou acord, si durant l'esmentat període no s'han presentat
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre. El
Pressupost General definitivament aprovat es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província, resumit per capítols.”
Vist l’informe núm. 2014/0108 emès per Intervenció.
Anna Gabaldà (alcaldessa): en la seva exposició destaca, bàsicament, la
importància dels pressupostos com a principal instrument polític que té
l’ajuntament per tal de desenvolupar les voluntats i les prioritats del govern. Explica
que desprès de 2 anys de pressupostos prorrogats on no es podien decidir
inversions o portar a terme modificacions de pressupostos i on no hi havia cap
marge de maniobra, ara es podran tenir en compte prioritats socials i econòmiques.
Destaca que ara hi haurà un bri d’esperança pels ciutadans i ciutadanes de Sant
Pere de Ribes.
Explica que aquesta es una proposta fruit d’un treball conjunt amb entitats de tot
tipus, per exemple, i destaca, a més, que s’han obert quatre espais de participació
que, malgrat el poc temps, es valoren positivament. Pensa que calia canviar les
tendències i marcar un abans i un desprès en les pràctiques polítiques en el
municipi. A més, explica que s’ha fet un treball conjunt amb la resta de grups
municipals del Ple, a través de les comissions informatives, les juntes de portaveus
i reunions específiques sobre pressupostos. A banda, per descomptat, del treball
realitzat amb les diferents regidories i els seus professionals, i amb el liquidador de
Garraf Promocions Municipals, per tal d’incloure els comptes dels anys 2011 i 2012.
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Per tant, els objectius marcats en aquests pressupostos han estat: complir el pla de
treball del govern; realitzar accions a curt termini, bàsicament, centrat en el pla de
xoc presentat; donar resposta a la situació social a través de la situació econòmica
(creació d’eines per poder-ho fer); millorar l’estat del municipi, sobretot, en els
àmbits de la via pública i dels equipaments municipals; millorar l’eficiència de
l’ajuntament, dintre de les polítiques d’austeritat necessàries; mantenir l’activitat
de l’ajuntament en aquells àmbits d’obligat compliment; manteniment dels llocs de
treball, amb l’estructura municipal existent; manteniment de les obligacions
contractuals existents fins la seva finalització amb la seva revisió pertinent; i,
manteniment del compromís de col·laboració amb la societat activa.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que la presentació dels pressupostos està dirigida
per tal d’expressar els objectius polítics i les diferents modificacions realitzades en
les diferents regidories, per tal de portar endavant el programa de govern.
En quan als ingressos, aquests venen donats, bàsicament, per l’aprovació de les
ordenances fiscals el passat Ple de 29 d’octubre de 2013. Cal destacar, la revisió a
la baixa de l’IBI, com a mesura de disminució de la pressió fiscal sobre el ciutadà
(211.000 euros). Així mateix, la rebaixa de la taxa d’escombraries de locals i solars
sense activitat (50.000 euros), segons el padró, a partir de la dinàmica d’anys
anteriors, sempre sobre quantitats consolidades o de les que es té una previsió
sòlida de recepció. Cal destacar diferents aspectes que han influenciat: el passat 16
setembre de 2013, es va comunicar que al municipi de Sant Pere de Ribes, se li
aplicaria els coeficients d’actualització de valors cadastrals que aprovés la llei de
pressupostos per 2014 (respon a la demanda feta per part de l’ajuntament).
Aquesta mesura suposa la consolidació de l’increment de l’IBI proposat pel govern
central i cobrat ja els anys 2011, 2012 i 2013. En aquells moments, recorda, que
va ser un increment d’un 10% per decret i ara l’ajuntament rep la confirmació
d’aquesta revisió, amb una quantitat, aproximadament, similar. A més a més, en el
DOGC (27 de desembre de 2013), apareix la resolució relacionada sobre la
participació dels municipis en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, on ens
deixa fora d’aquest Fons. L’ajuntament de Sant Pere de Ribes ha fet una al·legació
respecte a aquest tema, a causa de la qual el departament de Governació, ja ens
ha comunicat que ha rectificat la seva posició. Finalment, es percebrà una quantitat
similar a l’any 2012, encara que, de moment, no ha estat inclosa aquesta xifra en
la proposta de pressupostos presentada.
Els ingressos es calculen pels valors que indica el padró, sense aplicar correcció
com a previsió del possible impagament en ingressos. Aquest correcció es
compensa amb la creació al capítol 5, del fons de contingència a despeses. Els
criteris de càlcul es troben a l’informe econòmic-financer de la regidoria d’Hisenda
adjunt. No es podrà utilitzar fins que es comprovi que l’evolució dels ingressos sigui
positiva.
En quan a les despeses, la proposta com a base de treball pel 2014, haurà de cobrir
les necessitats del dia a dia dels diferents serveis al ciutadà; s’han revisat les
obligacions contractuals; i s’ha portat a terme la introducció dels criteris del nou
govern per tal de complir el pla de govern. Aquesta revisió de les obligacions anirà
en la línia de cercar una millora del servei i una reducció de la despesa. Així mateix,
s’elimina la duplicitat dels comptes entre Ribes i Roquetes, buscant una gestió única
de totes les partides pressupostàries, per tal de millorar l’eficiència.
Els principals objectius o incorporacions realitzats per regidoria o departament:
l’estructura difereix de l’estructura comptable amb la qual es realitzen els
pressupostos (despeses dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7):
-

Alcaldia, òrgans de govern i mitjans de comunicació: es produeix una
reducció global de les partides a conseqüència de la reducció del cost polític
de la gestió de l’ajuntament, principalment. Com a modificacions principals,
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es vol recuperar la capacitat de comunicació amb la ciutadania; afavorir la
informació i el debat en col·laboració amb la TDT Garraf; s’incrementa la
relació amb les entitats municipalistes de caràcter global per tal d’afavorir
les interrelacions en polítiques transversals; s’incorporen les obligacions que
venen donades per l’aprovació de diferents mocions al Ple (associació de
municipis per la independència); s’assumeix la quota corresponent a la TDT
Garraf, encara que informa que s’ha iniciat una roda de converses per tal de
revisar aquests acords.
Serveis Socials, Ocupació i Cooperació: es donarà resposta a les necessitats
socials generades per la crisi. Amplia la reserva per actuar en aquestes
necessitats i, també, per la creació de programes d’inclusió i cohesió social.
Cal destacar que no s’ha tirat enrera cap demanda d’aquesta regidoria:
increment del servei d’atenció domiciliària i teleassistència; consolidar
l’activitat dels centres oberts, estudiant la possibilitat d’allargar el curs
durant
el
mes
de
setembre;
complementar
projectes
d’altres
administracions; restablir el fons de diners per cooperació; increment de la
reserva per atencions benèfiques i assistencials; mantenir les ajudes per
transport assistit; increment de les beques d’estudi; creació de noves
partides per tal de fer aportacions de caràcter social a diferents entitats del
municipi per tal de generar activitat social i dins del camp de la salut; es
recupera la subvenció a les activitats als casals d’avis; millora
d’instal·lacions i mobiliari en edificis gestionats per part d’aquesta regidoria.
Cultura i Joventut: es planteja un reforç i creació d’espais de cultura i
convivència; es recupera i es dinamitza l’envelat com a complement als pocs
espais hivernals culturals existents; es recupera la relació amb el teixit
associatiu com a generador d’activitat real; es mantenen i reforcen els cicles
festius de les diferents zones del municipi, fent xarxa amb les diferents
associacions i col·lectius; es recupera programació artística i cultural pròpia
de l’ajuntament; es recupera la política de convenis amb les entitats
culturals i esportives a partir del treball en xarxa, establint compromisos
d’ambdues parts; reserva de 90.000 euros per tal d’iniciar l’arranjament del
Local i del Teatre de Les Roquetes (es treballarà amb les iniciatives cíviques
existents i amb plans d’ocupació, a partir d’aquesta reserva econòmica
inicial).
Esports: millora dels espais per tal d’adequar-los a normativa i millorar-los i,
també, millorar la relació amb les entitats existents amb l’establiment de
convenis de col·laboració. També, arranjament de les piscines d’estiu (tema
important per una qüestió de servei i cost).
Educació: esforç important de suport a l’activitat de les llars d’infants, per
mantenir actiu aquest servei, s’incrementa l’aportació a les llars d’infants per
tal de compensar la reducció de la demanda i, alhora, es manté l’aportació
que es fa en la quota de les famílies (això permet la viabilitat de les llars
d’infants a mig termini sense haver d’augmentar les quotes); es recupera
l’activitat de piscina de les escoles públiques del municipi; es fan
arranjaments de manteniment als centres escolars; es fa una reserva per tal
de donar suport a les activitats dels menjadors escolars (conjuntament amb
el Consell Comarcal i els altres municipis de la comarca); es mantenen les
aportacions als centres educatius i a les ampes; es consolida l’activitat de
l’integrador social a l’institut Alexandre Galí; també es fan arranjaments
diversos en centres escolars.
Governació: es centra en la millora de les instal·lacions i de l’equipament
(vestuari) dels treballadors de l’Àrea; s’invertirà, també, en senyalització per
millorar la mobilitat, organització d’espais i via pública.
Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient: es dóna sortida a obligacions
pendents derivades de processos registrals i urbanístics; en habitatge, s’està
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treballant en l’establiment d’un punt de treball i d’informació sobre
habitatge, en el nostre municipi, conjuntament amb el Consell Comarcal; es
mantenen les aportacions al Consorci Miralpeix i la col·laboració amb l’ADF
de Medi Ambient; s’incorporen partides de subvencions, des la iniciativa
pròpia de l’ajuntament: reparació de façanes (20.000 euros) i per la millora
d’accessibilitat a habitatges de persones grans o amb hàndicaps físics
(50.000 euros).
Enllumenat: entre capítol 2 de manteniment i reserves de capítol 6
d’inversions, es destinen, per una previsió de millores d’enllumenat, 160.000
euros (estalvi energètic i millores de les instal·lacions respecte a la
seguretat).
Edificis municipals: per tal de cobrir les deficiències cròniques, en el cas
concret de la Casa Consistorial, es destinen 300.000 euros, complementada
amb les diferents subvencions ja compromeses (serà suficient per cobrir les
fases de reobertura de la Casa de la Vila amb una part dels serveis que es
preveuen retornar); millora en els equipaments municipals segons les
normatives aplicables i l’estalvi energètic.
Serveis i Via Pública: la millora dels espais públics es converteix en una
prioritat, tant en imatge, però sobretot, en seguretat i neteja; millora en la
seguretat de les instal·lacions; estalvi energètic, acompliment de la
normativa en el sector i millora dels serveis; millora de les eines de treball
(adquisició d’una màquina d’escombrar i millora de la maquinària i de les
eines ja existent, amb les quals treballa la brigada, per tal de guanyar en
eficiència en la feina realitzades).
Hisenda, Promoció Econòmica i Organització Interna: necessitat
d’arbitralització del mercat de la Sínia (s’assumeixen pressupostàriament
aquestes obligacions i es plantegen mesures per la millora del teixit
empresarial corresponent, especialment el comerç); es manté i s’incrementa
tota l’activitat relacionada amb l’emprenedoria.
Secretaria, Serveis Generals i Informàtica: en general, es mantindran els
compromisos contractuals i es farà un seguiment per tal de millorar-los i es
farà una renegociació si fos necessari.
Recursos Humans: es compleix amb el manteniment de la plantilla i
s’afegeixen els acords contrets del nou conveni que s’està negociant, del
qual hi ha un preacord. A més a més, s’incorporen els canvis provinents de
la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla.
Informàtica: es manté la infrastructura informàtica en el seu conjunt i, a
més, es farà una revisió global i intensa d’aquest servei, per tal d’abaratir
costos.

De la resta de capítol de despeses, destacar la reducció de despeses financeres
respecte a anys anteriors.
Alhora, tal i com ja s’ha comentat, la previsió d’inversions suposa un total de
909.470 euros, sobretot, en manteniment i en posar al dia via pública i els edificis i
instal·lacions municipals, on s’ha detectar un fort retard. L’obertura de la Casa de la
Vila passa per ser un dels objectius importants del Pla del govern actual.
En resum, són uns pressupostos que responen a les necessitats de la gent, sobretot
aquella que més durament passa la crisi econòmica, així com, en resposta,
bàsicament, a les voluntats polítiques i socials del nou govern, el qual prioritza
accions de poca vistositat política però que necessiten una ràpida intervenció, com
els temes relacionats amb el manteniment de la via pública o el fet de trobar la
viabilitat necessària a les llars d’infants. Per la qual cosa, demana el suport dels
diferents grups, alhora que es compromet a fer una bona gestió d’aquests
pressupostos en benefici del poble i de la vida dels ciutadans.
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Javier Rodríguez (PPC): considera que no hi canvis significatius respecte al
darrer pressupost aprovat (any 2011), en el qual van votar en contra UM9 i CiUViA, grups que, actualment, formen govern. Vol deixar palès que no es presenta la
fitxa d’inversions quatriennal, tal i com queda reflectit a l’informe d’intervenció.
Tampoc, destaca, que no han rebut les bases d’execució. No volen valorar
l’estructura del pressupost en sí, sinó que fan una valoració política del mateix.
En primer lloc, respecte als ingressos corrents, capítols 1, 2 i 3 (impostos i taxes),
hi ha una previsió d’ingrés de 16 milions d’euros (més d’un milió d’euros, sobre el
pressupost anterior). És al contrari d’allò que havien defensat en el seu moment,
tantes vegades. Recorda que rebaixar la pressió fiscal era un dels seus arguments
per tal d’aprovar anteriors pressupostos.
També, cal dir que han baixat els capítols 4 i 5, més concretament, el capítol 4, de
transferències corrents, amb una rebaixa de 414.000 euros i, també, el descens de
112.000 euros d’ingressos patrimonials. Per tant, s’ingressaran per ingressos
corrents un total de 465.030 euros més, respecte al pressupost anterior, els quals
sortiran dels impostos i de les taxes a pagar per part de tots els ciutadans
(considera que és tot el contrari d’allò que proposava l’equip de govern, en un
primer moment). S’acaba fent un pressupost basat en uns drets reconeguts i
liquidats dels pressupost que l’actual equip de govern no va aprovar. És
absolutament una majúscula contradicció.
Per una altra banda, cal recordar que, segons la llei d’estabilitat pressupostària, els
ingressos que es rebin pel damunt del previst, han de ser destinats a reduir deute,
la qual cosa no passa en aquest ajuntament, on, des de l’any 2011, s’han
amortitzat uns 16 milions d’euros de deute, dels quals més de 7 milions d’euros es
van fer per amortització no prevista, però si proposada i aprovada per part del seu
grup municipal, conjuntament amb l’anterior equip de govern. Recorda que part de
l’actual, i de l’anterior, equip de govern no compartia aquest tema.
En resum, considera que l’actual equip de govern ha elaborat un pressupost en
base a unes dades i unes previsions anteriors amb les quals no estaven d’acord en
gran part.
Respecte a les despeses del pressupost, en el capítol 1, de personal, hi ha reflectida
una reducció de l’1,36% respecte al pressupost anterior (123.000 euros). En canvi,
al mes d’octubre de 2013, l’equip de govern va manifestar que aquesta rebaixa
seria de 169.000 euros. Donades aquestes dades, caldria, potser, analitzar perquè
la rebaixa del capítol 1 és inferior a la rebaixa del cost polític amb una diferència de
46.000 euros.
Sobre el capítol 3, de despeses financeres, resten, encara de capital pendent
d’amortitzar, un total de 7.200.000 euros, capital al qual s’ha arribat desprès de
realitzar les amortitzacions no previstes (és evident, que a menor capital pendent,
menys interessos). Recorda que el seu grup sempre va recolzar aquesta política.
Destaca la seva sorpresa respecte a l’acció de l’equip de govern de posar una
imposició a plaça fix de 2.500.000 euros al Banc de Sabadell, per tal de treure
major rendiment al capital de l’ajuntament, a través d’un decret d’Alcaldia, la qual,
en aquests moments, es troba en mans d’UM9, contrària sempre a l’especulació
financera i al fet de seguir el joc als bancs. Ho qualifica com una contradicció més
de l’equip de govern.
Respecte al capítol 5, sobre la creació del fons de contingència, el qual s’ha dotat
amb 1.746.000 euros. La seva creació ve donada per l’article 31 de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, encara que el seu grup considera que s’hauria d’haver
explicat la veritable finalitat que és la d’assumir les pèrdues de Garraf Promocions,
les quals rodaran el milió i mig d’euros un cop aquesta empresa sigui liquidada.
Recorda que, segons la llei, la creació del fons de contingència seria per qüestions,
bàsicament, no discrecionals i no previstes.
Sobre el capítol 6, d’inversions, el seu grup es felicita per la inclusió d’algunes de
seves propostes, com les subvencions per l’accessibilitat de la gent gran i la millora
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d’alguns equipaments culturals, com el Local o el Teatre, tant demandat pels grups
que formen l’actual govern quan estaven a l’oposició. Encara que ho consideren
insuficient, creuen que aquests imports haurien de ser, com a mínim, del doble
(afirma que sí que hi ha diners per tal d’atendre aquesta qüestió).
Finalment, vol fer un esment al pressupost de Garraf Promocions, realitzat per part
del liquidador i aprovat per la Junta General, de la qual formen part tots. Està
basat, principalment, en el capítol 6 d’inversions on hi ha una estimació en vendes
o alineació d’inversions d’1.900.000 euros que el seu grup considera d’inabastable.
Políticament, afirma que no sap con qualificar aquest pressupost, degut al fet que
considera que és un pressupost contradictori i que, únicament, s’han dedicat a
quadrar números a tota pressa. Afirma que si aquest pressupost l’arriben a
presentar des del seu grup, els partits que es troben al govern l’haguessin votat en
contra.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que el fet de poder-se aprovar aquest
pressupost ja és prou significatiu. Fa esment a les seves paraules en el Ple de
l’estat del municipi, sobre el fet que calia posar fil a l’agulla i tirar endavant. Un
pressupost és una eina, no és el tancament de res. El govern anirà treballant i es
donarà compte, segurament, que caldrà fer modificacions al pressupost i el seu
grup estarà en el Plenari per tal de tirar-les endavant, perquè així es va
comprometre, per tal de no encallar aquest tema. Considera que era important fer
un contrapunt respecte a l’austericidi que envolta a les administracions públiques.
L’austeritat, pensa, que no és el més significatiu d’aquest pressupost. En canvi,
aquest pressupost dóna peu a consolidar un servei públic, com és aquesta
administració local. Calia reforçar tot allò que significa la frase que “darrera d’un
servei públic, hi ha una persona, uns recursos”. S’han marcat prioritats: les
inversions econòmiques i les inversions en recursos. En aquest pressupost això s’ha
aconseguit (no es poden augmentar les partides de serveis socials sense augmentar
el personal per poder atendre aquestes necessitats, i a les persones que venen a
l’ajuntament). Les polítiques d’infància, dona i joventut queden salvaguardades,
també. El manteniment dels espais públics (i les possibilitats d’obra) queden a
cobert. Per una altra banda, hi ha d’altres partides amb una intencionalitat clara
que és la d’obrir noves possibilitats de relacionar-se, la qual cosa suposa un pas
endavant en contra d’allò que és el corrent. Afirma que, en els diferents fòrums on
es parlés de política local, li agradaria dir que en el seu municipi es fa tot el contrari
d’allò que es propugna per la gran majoria. Aquests deu motius on quedava reflectit
el trencament amb l’antic govern municipal, ara no es troben en aquest pressupost.
5 o 6, d’aquests motius es veuen consolidats en aquest pressupost, respecte a la
minva que s’estava produint.
Parla del tema de la transparència i de la fluïdesa de la informació; de les
modificacions que es realitzaran a l’equipament de Can Puig, on es guanyarà un
equipament per les persones per tal d’ampliar el servei a la ciutadania; el projecte
de la vianalització, que cobrirà els errors fets en un passat no gaire llunyà; la
despesa en capítol 1 per l’atenció dels serveis socials, on cal consolidar que darrera
d’un servei públic hi hagi una persona mínim; el projecte de l’escola de persones
adultes que es veurà reforçat i consolidat, permetent l’obtenció de titulacions
oficials a persones del nostre municipi per tal que puguin gaudir de noves
oportunitats en el mercat laboral; la despesa en capítol 4, en serveis socials, no
estigui supeditada a cap pacte per tal d’incrementar l’IBI.
Finalment, agraeix, tal i com es preveu, aquesta voluntat de continuar treballant.
Aquest cop no ha hagut de justificar i, al contrari, ha pogut explicar. També,
agraeix aquesta fluïdesa en la comunicació, com a grup i com a regidora. Considera
que ara caldria, per part de tots els grups, fer una oposició constructiva. No és la fi,
sinó el principi. Es tracta d’un punt endavant. Espera que els ciutadans puguin aviat
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parlar dels serveis i de solucions, i no d’un edifici tancat, una plaça abandonada o
de problemes, en general. Confirma que el govern té el seu vot.
Abigail Garrido (PSC-PM): inicia la seva intervenció demanant explícitament que
es posin els recursos necessaris en el departament de Secretaria perquè puguin
desenvolupar la seva feina d’una manera correcta, degut al fet que no ha estat
possible organitzar la documentació rebuda, per la forma en la qual ha estat
enviada.
Destaca, en primer lloc, que no té cap interès que la regidora senyora Bàrbara
Scuderi intervingui o no, però sí que es doni degut compliment al ROM, la qual
cosa, considera, que darrerament no s’està produint (en quan a l’ordre
d’intervencions, en aquest cas).
Respecte al pressupost, cal posar-se en situació. Afirma que l’ajuntament de Sant
Pere de Ribes és un dels ajuntaments de Catalunya amb més bona salut
econòmica. És veritat que hi ha una herència, per exemple, la que permet poder
pagar als proveïdors a 51 dies, i si algunes factures que tenen pendents es
paguessin, es faria a 37 dies, quan la llei permet fins a 60 dies. Per una altra
banda, l’endeutament és del 37,49% quan el màxim legal establert és del 75%.
L’amortització del deute que s’ha fet en els darrers anys de 16 milions d’euros ha
permès tenir una economia molt sanejada, per la qual cosa aquest govern s’ha
permès el “luxe” de posar 2.500.000 euros a termini durant 6 mesos a una entitat
bancària. Destaca, per tant, que s’està davant un marc on el pressupost és el que
és, gràcies a una economia sanejada que, segurament, a molts ajuntaments de les
rodalies li agradaria poder tenir.
Respecte a les trobades realitzades per poder tractar l’aprovació dels pressupostos,
creu que han estat més per tal de cobrir l’expedient, on mai havia la documentació
sol·licitada, que una altra cosa. Per una altra banda, recorda que el seu grup va
demanar una reunió per presentar les seves propostes. Aquesta va ser concedida
el passat 2 de gener i, des de llavors, no han obtingut cap mena de resposta. No
s’ha contestat que es pensava fer respecte a les propostes presentades per part del
seu grup. S’han fet dues comissions informatives on no hi era tota la documentació
i, a més, a dia d’avui encara no han rebut les bases d’execució. No saben, per tant,
quines condicions i amb quins criteris s’executarà aquest pressupost, eina
indispensable per la transparència del mateix pressupost. Això sí, reconeix que se’ls
ha trucat avui mateix, trenta minuts abans del Ple, per parlar d’un punt que es
presenta en l’ordre del dia, i que no és del pressupost, sinó de la taxa de l’aigua. En
canvi, torna a recordar, que des del dia 2 no han rebut cap retorn a les propostes
presentades.
Aquest pressupost, considera, que és la mostra més evident que aquest govern no
té un nord clar (el seu grup no veu possibles elogis a fer, tal i com fan altres
formacions polítiques), sense una línia de millora concreta, sinó posant una mica a
tot arreu, tal i com deia el regidor senyor Giralt, en declaracions als mitjans de
comunicació. Tampoc és un pressupost que serveixi per capgirar la situació social,
tal i com afirmava el regidor senyor Garriga, i poder donar-li la volta al “mitjó”.
S’han fet propostes, al govern, englobades en un pla de xoc social, en un projecte
que vol anar a l’arrel dels problemes, sobretot, a la principal preocupació amb la
qual es troben els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, com seria l’atur. El
seu grup va marcar tres línies vermelles, que, un cop vist el pressupost, aquest
govern no les ha tingut en compte. Una era la no venda de pisos públics, per tal
que el govern els posés en lloguer social. La realitat de les persones, sobretot a Les
Roquetes, així ho està reclamant. Per tant, la venda de pisos públics i, a més, la
dació en pagament al banc de set pisos és una decisió amb la qual no estan d’acord
(destaca que ja ho van posar de manifest a la Junta General de Garraf Promocions).
Aquestes vendes, suposarien un benefici de 500.000 euros, quantitat estimada en
el mateix pressupost. Recorda que les formacions polítiques que ara estan al
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govern, en el seu moment, van posar pancartes respecte a “pisos sense gent” i a
“gent sense pisos”; van aprovar una moció per tal de posar sancions a les entitats
financeres que disposessin de pisos buits (l’ajuntament té exactament, per la seva
banda, 11 pisos buits). L’ajuntament té un total de 19 pisos que posaran a la venda
(es pregunta si es sancionarà el mateix ajuntament per tenir pisos buits i, també,
demana saber que es farà amb la resta de pisos que estan ocupats i que s’han
posat, igualment, a la venda). Recorda que l’informe d’Intervenció considera que
està assegurada la possible dotació per pèrdues, de no recuperar, mitjançant el
patrimoni, que vol dir la venda dels pisos, els préstecs donats a l’empresa Garraf
Promocions SA mitjançant l’existència d’un fons de contingència. Es formula
diferents preguntes sobre aquest tema: perquè esperar?; perquè esperar 10
mesos, tal i com dicta la línia de liquidació de l’empresa, escollida per part del
govern?; perquè s’han d’esperar 10 mesos un total de 19 famílies per poder ocupar
un pis i tenir un sostre? Retreu al senyor regidor Lluís Giralt que rigui davant una
situació així, però afirma que a ella no li fa cap gràcia. Mentrestant, afirma que
l’ajuntament es permet tenir 2 milions i mig d’euros a termini al Banc de Sabadell.
Reitera que ho recordarà tantes vegades com cregui convenient el seu grup. Per tot
això exposat, considera que aquest pressupost no es pot definir de “social”. Es fer,
exactament, el contrari d’allò que es diu. Considera que l’actual equip de govern
creu que la gent és tonta. Han perdut l’oportunitat de fer un pressupost per atendre
els problemes reals de la gent. S’està davant d’un pressupost sense nord, producte
del mateix ADN de l’actual govern.
Per una altra banda, considera que, al contrari d’allò que defensa l’actual govern,
aquest pressupost no té un caire marcadament social. El seu grup no ho veu així.
No veuen un projecte social potent darrera d’aquest pressupost. Recorda que el seu
grup ho va proposar. Va proposar prioritzar 300.000 euros en un programa
d’ocupació, contractant autònoms del municipi, que es trobessin sense feina, per tal
d’arranjar habitatges de la gent gran o de persones dependents, per tal que puguin
fer una vida digna en el seu propi habitatge, per la qual cosa els seus recursos
econòmics actualment no li permeten que sigui d’aquesta manera. Es solucionarien
dos problemes d’una sola vegada: el problema de la gent gran que, a vegades, no
es poden ni dutxar i la contractació d’autònoms del municipi per fer aquesta feina.
En el pressupost surt només amb 50.000 euros. Per una altra banda, només 10.000
euros per beques menjador quan els endarreriments de la Generalitat puja a
36.000 euros (li recorda al senyor regidor Carandell que el Consell Comarcal,
únicament, fa de transmissor dels diners que rep de la Generalitat). A data d’avui,
hi ha moltes escoles que no poden fer front. L’arranjament de les parades del
mercat, per tal de poder treure-les en lloguer i que fos una opció més per persones
que es troben actualment a l’atur (únicament, s’ha dotat amb 17.000 euros). Si que
posen diners a publicitat i propaganda, abans deien que eren partides que no
havien de tenir ni un euro. Abans la TDT no era necessària; ara sembla ser que no
hi ha cap problema (cap negociació ni cap rebaixa). Respecte a promoció
econòmica, aquestes partides només suposen l’1% (de fet, els hi consta que, fins i
tot, s’ha rebaixat). Sobre l’estalvi del capítol 1, del qual la mateixa alcaldessa en
Sessió Plenària va afirmar que aquest 7% suposaria al voltant de 175.000 euros,
ara només són 123.000 euros (demana a l’alcaldessa que la deixi acabar, davant
els seus comentaris). Recorda, també, que s’ha destinat únicament 1 euro a
participació ciutadana i, a més a més, sense que cap regidoria tingui en compte
aquesta participació ciutadana, quan sempre en parlen d’això. Deuen pensar que ja
l’han fet per confeccionar el pressupost, quan només es tracta d’una operació per
tal de cobrir l’expedient. Lamenta que davant de la possibilitat d’haver pogut fer un
pressupost social, no ho hagin fet. Van abaixar l’IBI, deixant d’ingressar 263.000
euros, que podien haver destinat a un projecte real i, a més, ho van fer de manera
lineal sense aplicar la redistribució que seria lògica.
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Finalment, la tercera línia és la centralització del pressupost que han portat a
terme, amb la unificació de les partides de Ribes i de Les Roquetes, desprès de
molts anys. Considera que això és opac i poc transparent i es pregunta què volen
amagar, realment. Unifiquen, centralitzen i amaguen. Torna a recordar que el seu
grup no té confiança en l’actual equip de govern. Han canviat d’opinió més vegades
que temes han portat al Ple (torna a recordar la dita de “donde dije digo, digo
Diego”). No sabran on gastaran els diners; no tenen les bases d’execució; el
pressupost no està dividit en Ribes i Les Roquetes; no es sabrà que es gasta a
Ribes i que es gasta a Les Roquetes. Es pregunta quin problema hi havia en tenir
els pressupostos separats per Ribes i Les Roquetes. Intueix que no explicaran
aquest problema. Confirma que no donaran suport al pressupost perquè passa pel
damunt de les tres línies vermelles exposades, que el seu grup considera que són
imprescindibles pel municipi, i que el govern no ha volgut tenir en compte.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li recomana que es torni a mirar el material perquè
interpreta que no l’ha acabat d’entendre, ateses les aportacions que ha estat
realitzant en la seva exposició. A més a més, demana que intenti evitar dir
mentides.
Abigail Garrido (PSC-PM): ”a mi, vostè no em diu mentidera” li rebat. Demana a
la secretària que consti en acta que l’alcaldessa l’està acusant de mentidera
(l’alcaldessa l’interromp afirmant que quan una persona no diu la veritat, considera
que és una mentidera). Demana que la deixi acabar. Afirma que la veritat,
segurament, té més d’una cara. Assegura que, en aquest cas, el seu grup no vol
ser insultat. Li demana a la senyora alcaldessa que mantingui les formes i no insulti
a cap persona del seu grup (l’alcaldessa la torna a interrompre dient-li que no
l’insultat, únicament, li ha demanat que digui la veritat). Afirma que ells tenen la
llibertat de llegir i d’interpretar els papers com considerin oportú i fer la seva
posterior reflexió. Afirma, de forma contundent, que això és diu llibertat.
Joan Garriga (UM9-PA): comença la seva intervenció dient que la senyora
regidora Abigail Garrido, barreja la política amb la demagògia com si fos gasolina
amb alcohol. Pensa que toca temes molt delicats (com, per exemple, el treball).
Considera que és molt perillós el discurs que fa. Li recrimina que digui el que diu,
havent estat dos anys sense trobar un consens per tal d’aprovar uns pressupostos.
També li recrimina que parli de Garraf Promocions, recolzant la seva exposició en
els seus companys que aixequen pancartes a favor de “pisos socials”, quan, resulta
que Garraf Promocions ha estat una empresa que ha estat opaca i l’han portat a la
ruïna, amb empreses amigues. Recorda que el PSC portava contractes de més de
200.000 euros (es pregunta a veure com s’acabarà tot plegat). Afirma que el
liquidador va dir al Diari de Vilanova, que el PSC mentia, per tant, es torna a
pregunta amb quina moral parla sobre això. Poden proposar el que vulguin, però no
tenen cap voluntat política (fan propostes per la galeria). Amb l’herència que s’ha
rebut és difícil quadrar números. No se li pot negar, a l’actual equip de govern,
certa capacitat de gestió (afirma que no s’ha arribat fàcilment i que ha estat un
gran esforç, alhora de superar certes contradiccions internes i haver arribat a
acords amb altres formacions polítiques externes al govern). Podien haver fet
pressupostos de propaganda o presentar pressupostos per tal de dotar-se de la
capacitat de governabilitat del municipi i per tirar endavant aquelles poques
prioritats polítiques amb totes les contradiccions que existeixen internament. Diu
que assumeixen contradiccions. En canvi, considera que el PSC parteix d’altre base:
poder estar al poder sense aprovar pressupostos.
Respecte a la salut econòmica, està d’acord, encara que pensa que en dèficit de
serveis, són els primers. Ho tenien tot guardat per tal de treure-ho l’any abans de
les eleccions per tal de fer inversions, o, potser, era un suïcidi polític el no fer res:
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hi havia dèficits en serveis, en mobiliari... han tancat Radio Ribes, el butlletí... Això,
creu, que és la capacitat moral que té la regidora senyora Garrido en qüestionar
allò que fa l’actual govern. No ho gastaran en propaganda per vendre els pisos que
encara resten pendents, tal i com ho van fer anteriorment, quan van celebrar un
acte públic al pavelló.
Admet, irònicament, que potser no tenen nord, però el que sí tenen és sud, que
vindria a ser el coneixement de les necessitats. És un pressupost amb accent, amb
resposta social i comunitària. Es podran concretar unes polítiques que donin
resposta a aquestes necessitats (de moment, estan posant fil a l’agulla). Estan
adquirint una gran responsabilitat perquè no podran dir que no tenen un instrument
vàlid per tirar endavant les prioritats polítiques.
Per una altra banda, recorda que van optar per fer discussió a través dels
pressupostos participatius. Recorda que la maquinària administrativa l’han rebuda
de l’anterior equip de govern, on s’han enquistat algunes dinàmiques, al llarg
d’aquests 14 anys, des de la vessant política, que dificulten donar resposta amb
l’agilitat necessària que demana el moment.
Respecte a l’afirmació sobre el fet que hagi poca partida pel Teatre i el Local, afirma
que és veritat, que hi ha pocs diners, però considera que han estat molt
respectuosos amb això. La seva idea ha estat posar petites partides, perquè,
aquest fet marca tendències i donen cognoms a les accions polítiques i, això,
pensa, que és summament important. L’actual equip de govern es creu aquestes
voluntats polítiques.
Lluís Giralt (CiU-ViA): reconeix, en primer lloc, que és difícil fer una reflexió
tècnica del pressupost, desprès de la intervenció de la senyora regidora Abigail
Garrido. Considera que hi ha molt cinisme en el seu discurs. Afirma que no s’amaga
res darrera de l’unificació de les partides que, anteriorment, hi havia diferenciades
entre Ribes i Les Roquetes. Considera que és una deficiència administrativa, que,
per exemple, s’hagi de reparar una porta d’una escola de Les Roquetes, no hagi
diners a la partida corresponent i sí a la partida de les escoles de Ribes, i calgui fer
un tràmit de quinze dies per tal de moure els diners d’una partida a l’altra per tal
de poder fer la reparació corresponent. Al cap i a la fi, són un municipi, un alcalde...
Desprès només caldrà que algú fomenti el debat de la desigualtat en inversions en
un nucli o en un altre (només cal passejar-se pel poble, afegeix). Creu que és un
debat que considera inútil (pensa que l’unificació de partides és una millora més
que aporta aquest pressupost).
Insisteix que, al final, hi ha una cosa que li molesta profundament, com és el tema
dels 2.500.000 euros i a més, es parla de superàvit, o de benefici en el cas de la
venda de pisos públics de Garraf Promocions quan hi ha “posats” 5 milions d’euros.
Respecte al fet de posar dos milions i mig d’euros a un plaça fix, a sis mesos, sense
penalització per la seva cancel·lació, per poder-los utilitzar en qualsevol moment.
Això, no deixen de ser accions per tal de rendabilitzar puntes de Tresoreria (recorda
que això s’ha fet sempre). No es tracten de diners que sobrin (acusa als grups
municipals de l’oposició de confondre això amb el superàvit). Així mateix, recorda
que l’anterior alcalde va signar una, al juliol 2013, per un import de 15 milions
d’euros. Confirma que, naturalment, ho posaran a crèdit aquests diners. Es
pregunta de que ha viscut aquest ajuntament, quan han caigut els ingressos lligats
a l’ICIO. Es respon dient que d’intentar rendabilitzar els moviments. Creu que estan
confonen a la gent i li sap greu. Considera que estan donant un missatge erroni.
Afirma, per una altra banda, que l’actual equip de govern no comparteix les línies
vermelles marcades per part del grup municipal socialista. Respecte al tema dels
habitatges considera, també, que 50.000 euros sí que son insuficients, però són
alguna cosa.
Respecte a la convocatòria de reunions afirma que sí que s’han fet, han portat
informació, els han convocat, però, lamentablement, no han coincidit per qüestions
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d’agenda. Afirma que li hagués agradat rebre un informe, quan estava a l’oposició,
com el que s’ha confeccionat en aquesta ocasió.
Finalment, per no confondre als ciutadans, parla sobre aquesta situació econòmica
paradisíaca que descriu el grup municipal socialista. Reconeix que és veritat que hi
ha un municipi amb una situació econòmica bona, però també és l’únic municipi de
Catalunya amb l’ajuntament tancat i que costa 2 milions arreglar-ho. És un fet. Per
tant, hi ha els diners, però també hi ha necessitats. També, fa esment que quan
l’Àrea de Serveis diu que cal fer inversions en via pública, posant mesures de
seguretat als fanals, la despesa suposa 90.000 euros. Uns diners que no tenen una
visibilitat envers la ciutadania.
Si bé és cert que l’endeutament és baix (recorda que el seu grup, també va donar
suport en el seu moment), es viu de les aportacions d’altres administracions i de
l’IBI. Pensa que caldria fer un gran esforç en promoció econòmica. Existeix molt poc
marge d’actuació des de la caiguda de l’activitat de la construcció.
Respecte al pressupost de promoció econòmica, al qual a fet referència, aquest és
d’un 1’14% del total del pressupost (respecte a la pròrroga de l’any 2013, amb les
incorporacions realitzades per part de l’anterior equip de govern, suposa un 34%
més).
Per acabar, demana a la regidora senyora Garrido que no faci creure a la ciutadania
que es neda en l’abundància. I, efectivament, s’han posat diners a tot arreu perquè
hi ha necessitats de caràcter bàsic.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): vol fer un prec a l’Alcaldia, perquè li facin arribar
el ROM al PSC, per tal d’aclarir que el torn de paraules es respecta en l’apartat de
“precs i preguntes” i no en les intervencions de discussió de les diferents propostes.
Afirma que ha estat a punt d’aixecar-se durant la intervenció de la portaveu del
PSC. Com a membre, també, del govern anterior, conjuntament amb el PSC,
recorda que es van fer coses bones, es va discutir, però que d’altres temes ja se’ls
trobava fets. Afirma que no pot silenciar les bestieses que li ha semblat sentir. Diu
que ha estat buscant un antic mail de fa un any, on expressaven la preocupació pel
tema dels habitatges (demanaven, inclòs, la gestió compartida amb alguna
organització). Afirma que no se’ls va fer ni cas. Sempre s’han posat coses al
pressupost per tal de vendre. Els pisos estan a la venda des del primer dia que es
van fer. És una fal·làcia acusar a algú d’aquest Ple de que no tingui la mateixa
preocupació. I instrumentalitzar un tema tant cru com és l’habitatge, amb la que
està caient, no és de rebut, amb tot el que s’ha discutit en aquest Ple.
Per una altra banda, per les converses mantingudes i el pressupost que es veu,
efectivament, considera que sí que és un pressupost social (hi ha un fort impacte
dels temes socials i d’ocupació). No es pot fer demagògia ni anar creant falses
expectatives. Creu que tothom hauria d’estar recolzant aquest pressupost com a
eina de treball. No es pot girar l’esquena al ciutadà, ni al govern perquè ara no hi
s’està al mateix. Cada vegada es confon més a la gent.
Realitza un darrer prec, demanant que se li faci arribar la totalitat de modificacions
de partides entre Ribes i Les Roquetes que s’han fet, dels anys 2011, 2012 i 2013
(diu ignorar l’interès que es té des del PSC d’aquest tema). Fa, també, una
exigència, per experiència pròpia: li demana al govern que no falli a la població.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, no entén que el fet de no estar d’acord
amb alguna cosa, suposi, de seguida, l’acusació envers aquella formació de fer
demagògia. Les coses tenen molts matisos. Aquest binomi caldria que se
l’estalviessin molts grups a l’hora de fer acusacions.
També, demana a la senyora regidora Scuderi que no els hi justifiqui el pacte que
té el seu grup amb l’actual govern. Aquesta és la seva situació i de la seva pròpia
coalició, on sembla que no tothom està d’acord. És lliure de tenir qualsevol pacte,
però no doni lliçons de si els pisos tenen a veure o no amb el pressupost, de com
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arribar a acords o de com fer les coses. Li demana que arregli primer casa seva.
Considera que, efectivament, el tema dels pisos té a veure amb els pressupostos,
quan aquest pressupost té en el seu sí, la consolidació del pressupost de GPM amb
una estratègia determinada, amb la qual no estan d’acord. Li demana que no faci
veure el que no és. Ara no és el moment de vendre pisos (abans, potser, era
competitiu). Es van vendre en aquell moment, perquè el preu de la protecció oficial
era competitiu respecte a la renda lliure. Es necessiten lloguers socials. Això ho diu
a tot arreu ICV i denuncia allà on no es produeix. El PSC està convençut que això és
un bé per la situació actual del municipi.
Respecte al tema de girar l’esquena a la gent per no aprovar un pressupost, quan
no s’ha pogut aprovar un pressupost en dos anys (ironitza dient que tota la culpa la
té l’anterior equip de govern). No s’haurien d’aplicar aquestes paraules qui no va
donar suport als pressupostos anteriors?; o, potser, no treballaven per la
ciutadania?; o la ciutadania no era important? El fet que vostè hagi canviat de
posició, no li dóna arguments per dona lliçons a ningú (li demana una mica
d’humilitat i que respecti les posicions dels diferents grups que no pensen com
ella).
Respecte a la intervenció del senyor regidor Garriga, diu que sobre l’herència dels
pisos de protecció oficial i de GPM estan orgullosos. Acusa a l’actual govern de
posar-se la tireta abans de rebre qualsevol cop. Creu que se n’obliden d’una cosa.
En totes les promocions s’han adjudicat les vivendes; en canvi, en aquesta darrera
promoció, quan es volien adjudicar hi havia una crisi brutal, i les entitats bancàries
van tancar el crèdit a les persones que volien accedir a aquests habitatges. Pensa
que la gent no els compraria, si poguessin? Afirma que vivim en un lloc on hi ha
una crisi econòmica, i això no ho expliquen mai. Va esclatar per la gent, pels
constructors, en definitiva, per tothom. El PSC diu que els pisos que es van quedar
les entitats bancàries i els pisos que va construir l’ajuntament, els ocupin la gent. I
el que no volen és que es venguin per sota del preu de taxació. Volen que siguin de
lloguer social i quan es recuperi l’economia és puguin oferir en venda.
Demana, així mateix, a la secretària que consti en acta la totalitat de la intervenció
del senyor regidor Garriga, sobretot, l’afirmació que ha fet de posar les mans a la
caixa (l’alcaldessa li aclareix que l’expressió havia estat “les mans al calaix”).
Demana disculpes si fos el cas que ho hagi interpretat malament. De totes
maneres, afirma que davant d’algunes afirmacions realitzades a la intervenció, el
PSC haurà de consultar per veure si cal prendre algunes accions.
Respecte a la dualitat que ha expressat el regidor senyor Giralt, confirma que aquí
hi havia l’acceptació d’una realitat: aquest municipi, són dos pobles i ha de quedar
reflectit en les finances del municipi. A més, confirma a la senyora regidora Scuderi
que, efectivament, es van fer modificacions de pressupostos, i això permetia saber
que es gastava en cada lloc. Ara no ho sabrem. Aquesta és la realitat. Dualitat no,
és duplicitat (es tracta de transparència). Defensa la feina dels tècnics de la Casa,
que per això són especialistes i tenen els seus estudis. Als polítics els hi toca
prioritzar. Recorda que estan en posicions diferents. No han fet cap esforç envers el
seu grup. Des del 2 de gener no han tingut cap mena de resposta. Per tant,
mantindran el seu posicionament respecte al pressupost que es presenta.
Afirma que, respecte el liquidador de GPM, s’alegra que hagi sortit un aclariment a
la premsa, ratificant les declaracions que es van fer respecte a la venda dels
habitatges. Els hagués agradat rebre, de totes maneres, aquesta informació en una
comissió de seguiment, la qual no es va produir, tal i com està establert per discutir
el pressupost de liquidació. S’alegra, per una altra banda, que hi hagin
determinades apreciacions: d’això a dir que diuen mentides, va un tros molt ample.
Demana que s’ho facin mirar i deixin que cada grup s’expressi amb total llibertat.
Tomàs Carandell (UM9-PA): sobre les beques menjador, aquesta partida vol
donar suport a les ampes que estan patint el no pagament del Consell Comarcal
23

Ple ordinari
25 de febrer de 2014

respecte a aquest concepte. Reconeix que el finançament de les beques menjadors
pertany a la Generalitat, però aquesta diu que no pot pagar perquè depèn del
finançament de Madrid. Només hi ha la voluntat de donar solució a un problema
que no ve des del setembre, sinó de molt més enllà. Del Consell Comarcal, del qual
forma part la senyora regidora Abigail Garrido, que en sous tampoc estalvia gaire,
es podria parlar de com es gestionen els diners del mateix Consell. Només vol
manifestar que s’està treballant en aquest tema, conjuntament amb el Consell
Comarcal, les ampes i les escoles.
Afirma, per una altra banda, que en tres anys, des que és regidor, ell no ha vist
mai una proposta de pressupost. Sinó es presenta, segur que no s’aprova. Les
seves negociacions només consistien en demanar les prioritats dels diferents grups
municipals de l’oposició, dir que no i acabar la reunió. Aquestes són les seves
negociacions, com a mínim, en les quals ell ha participat.
Respecte a l’herència de Garraf Promocions Municipals. El seu problema va ser que
va patir una gestió nefasta. L’únic que no va patir la crisi, va ser l’empresa que es
va emportar 1.600.000 euros per la seva gestió, deixant un forat de 6 milions.
Aquesta és la realitat que ens trobem. Només vol deixar constància que es va
adjudicar la gestió de GPM, a aquesta empresa, sense concurs, i que aquesta
empresa és propietat de una regidora socialista de Sitges. Que cadascú faci la
interpretació que vulgui, perquè tothom és lliure, però les dades són les són.
Demana que ho expliqui tot.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): per tal d’aclarir informació, diu que a casa seva
es pot entrar quan es vulgui, que té les portes obertes, i que tot està molt bé.
Convida a la senyora regidora Garrido a entrar a casa seva, encara que ja veu que
li agrada molt venir.
Abigail Garrido (PSC-PM): respecte a la intervenció del senyor regidor Tomàs
Carandell, li recorda que el tema de les ampes, així com el tema dels impagaments
de la Generalitat el seu grup ho coneix molt bé. El Consell Comarcal del Garraf fa
de transmissor perquè no té cap tipus de capacitat recaptatòria. Aquests diners no
arriben, per això no paga el Consell Comarcal del Garraf. Recorda que l’anterior
equip de govern ja va proposar certes accions relacionades amb aquest tema, en el
pressupost anterior, el qual no es va aprovar (afirma que es va presentar durant
dos anys consecutius i on el regidor senyor Carandell no hi era en les negociacions,
però sí que hi havia companys del seu grup). Li demana que compari els
pressupostos anteriors amb aquest presentat en el dia d’avui. A més a més, afirma
que no dóna tots els números. Li retreu que digui que hi ha un deute però no dóna
el valor real de mercat, que, recorda que no és el mateix que tenien quan es van
construir, perquè ha hagut una forta crisi econòmica. Afirma que, el regidor senyor
Carandell, sembla que no visqui en aquest món. Li demana que doni els números
en la seva totalitat, perquè els habitatges tenen un valor, els habitatges de tothom
i, aquesta, és una realitat.
Consulta a la senyora interventora, si és possible, legal i jurídicament, aprovar un
pressupost sense les bases d’execució (la interventora diu que es troben dintre de
l’expedient). La regidora li contesta que no les han rebudes (la interventora li diu
que podien haver vingut a consultar-les a les dependències municipals). Mai havia
succeït que no s’anomenessin les bases d’execució en un pressupost.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que a l’informe d’intervenció sí que estan
anomenades les bases d’execució (2014-15-16). Considera que és de suposar que
tothom ha rebut la mateixa documentació.
Abigail Garrido (PSC-PM): vol fer constar que han rebut l’informe però no les
bases d’execució. També, que el pla d’inversions no hi és.
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Anna Gabaldà (alcaldessa): confirma, que en el tema dels pressupostos, hi ha
tota la informació que se’ls ha demanat. A més, afegeix que si no s’han reunit més
vegades, ha estat perquè el grup socialista no trobava el moment per reunir-se
amb els membres de l’equip de govern. Han hagut trucades continuades. Entén que
és un problema que han de resoldre. Considera que se’ls han donat totes les
facilitats possibles, però afirma que no els ha interessat de participar.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que té relacionades totes les reunions (la
darrera, a petició del seu grup). Afirma, així mateix, que per algunes reunions eren
convocats a les 5 de la tarda. Recorda que a aquestes hores no es poden reunir,
perquè no estan a dedicació completa i, per tant, no tenen la disponibilitat que
poden tenir els membres de l’equip de govern (l’alcaldessa interromp afirmant que
no és veritat, perquè si s’han donat possibilitats horàries, però que la senyora
regidora Abigail Garrido no ha sabut trobar el moment de reunir-se, per tal de
concretar el tema dels pressupostos). La regidora afirma que això no és cert.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per majoria de onze vots a favor d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu,
Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, i nou vots en contra del Partit Socialista de Catalunya – Progrés Municipal i
Partit Popular de Catalunya.
Anna Gabaldà (alcaldessa): agraeix a totes les persones que han fet possible
l’aprovació d’aquest pressupost, principalment, als professionals de l’ajuntament, a
les entitats i col·lectius que han participat en les sessions participatives. Ha estat
una de les prioritats d’aquest govern i la seva aprovació ja justifica l’acord
establert. Ara cal ser capaços de tirar-ho endavant.

3.2.- Plantilla i Relació de Llocs de Treball
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori,
Finances i Governació, a petició de la regidora de Recursos Humans Maria Isabel
Lucas i Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“Vist que l’article 14 i 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les
entitats locals han d’aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball existents a la
seva organització.
Vist el que disposen els articles els articles 69 a 71 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Vist l’informe del Director de Règim intern núm.38/2014 on s’informa dels
canvis que es proposen en la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
El tràmit d’informació al Comitè d’Empresa i a Junta de Personal es va fer en
la reunió del dia 6 de febrer de 2014
Vist l’informe favorable núm. 046/2014 emès per Secretaria.
Vist l’informe desfavorable núm. 2014/0111 emès per Intervenció.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el
Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
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Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica municipal de la
corporació
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la
corporació.
Tercer.- Publicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball al
BOPB i al DOGC, en els termes previstos a la llei, i enviar-ne una còpia als òrgans
competents.
Quart.- En cas que no es formulin reclamacions o al·legacions contra el
present acord, restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un de nou.”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica la modificació de la relació de llocs de treball, sota
tres grups de decisió del nou govern municipal. Formalitzar les modificacions i
amortitzacions que restaven pendents. La creació d’una nova estructura
organitzativa de l’ajuntament, la qual suposa l’amortització de llocs de treball, com
els directors; la creació de nous llocs de comandament, com els caps de servei i de
secció, amb el manteniment de les seves places, per si fos el cas que algun dia
deixessin d’ocupar aquests llocs de comandament; l’acumulació, al complement
específic, del complement de productivitat i de la carrera horitzontal; i, encara que
no queda reflectit, informa de les modificacions establertes respecte al
reconeixement de les places júnior (o base) i sènior, degut a la limitació legal de no
poder fer convocatòries. Explica, a més a més, que a partir dels criteris polítics del
nou govern, s’ha decidit eliminar les direccions i crear una estructura de
comandament amb unes responsabilitats menors, i així que puguin focalitzar el seu
treball en un àmbit més reduït, gràcies a la seva formació i experiència.
Fins ara, recorda que l’ajuntament estava dividit en dos àmbits, dels quals, els seus
directors gestionaven diferents departaments. La seva proposta passa per una
estructura en forma de piràmide: alcalde, regidor, cap servei, cap secció, cap
administratiu, coordinador de la brigada. L’estructura actual dels caps
administratius i dels coordinadors d’Àrea és manté, degut al fet que des de les
regidories no s’ha demanat cap canvi en aquest sentit.
Destaca les diferències entre directors d’Àrea (estudia estratègies a mig i llarg
termini) i el cap de servei (estructura i organitza serveis per tal d’aconseguir
objectius a curt i mitjà termini). En l’actual estructura, els objectius a llarg termini i
la coordinació transversal entre les diferents Àrees es realitzarà, políticament, des
del govern i les regidories. Es proposa la creació de tres grups de cap de servei i de
tres grups de cap secció, per tal que s’ajusti aquesta nova estructura organitzativa
a la capacitat pressupostària de l’ajuntament, així com amb les estructures
habituals d’organització dels treballadors públics, en funció de la diferent incidència
i responsabilitats que tenen cadascú a l’organització, segons la quantia
pressupostària que gestionen, el personal que tenen de dependència directa de la
seva gestió, la responsabilitat de signatura que tenen en la generació d’informes,
en l’activitat ordinària i en la generació i gestió de subvencions i en criteris basats
en objectius polítics i d’organització del govern. Es proposa, per tant, unes
retribucions, a definir a la relació dels llocs de treball, associades, principalment, a
aquests conceptes.
Explica que amb l’aprovació de la relació de llocs de treball proposada s’organitza la
següent estructura:
Àrea de Territori:
- Planejament, Gestió Urbanística i Projectes, ocupat per un cap de servei.
- Llicències, Disciplina Urbanística, Habitatge i Patrimoni, ocupat per un cap de
servei.
- Serveis i Via Pública, ocupat per un cap de servei.
26

Ple ordinari
25 de febrer de 2014

Regidories de Governació i Alcaldia: inclou Secretaria, Intervenció i Tresoreria i es
produeix la incorporació d’adjunt a Secretaria, el qual assumirà, entre d’altres, la
coordinació dels tècnics superiors en dret. Es revisa a l’alça la retribució de la
tresorera, la qual, actualment, està molt per sota de la mitjana de llocs de treballs
de similars condicions en altres ajuntaments semblants a Sant Pere de Ribes.
Àrea d’Economia i Finances:
- Promoció Econòmica, ocupat per un cap de servei.
- Serveis Econòmics, ocupat per un cap de servei.
- Recursos Humans, ocupat per un cap de servei.
- Informàtica i Noves Tecnologies, estructurat en dos caps de secció
(Telefonia i Sistemes i Programació).
- cap de l’OAC.
Àrea de Serveis a les Persones:
- Desenvolupament Social.
- Serveis Socials.
- Educació, Formació i Dona.
Àrea de Coneixement:
- Esports, Cultura i Joventut.
En quan a la plantilla, les places que podien ocupar dos grups de categoria, s’han
unificat al grup de la convocatòria que es va fer en el seu moment, segons
normativa. S’actualitzen les vacants en funció de les convocatòries que s’han fet.
S’ha creat una plaça d’auxiliar tècnic de medi ambient, per tal de solucionar una
errada de l’any 2008. S’ha portat a terme la creació de places d’administratius i
d’oficials de primera, per tal de promoure la promoció interna, segons acord del
conveni que s’ha pactat. Finalment, s’ha fet una modificació nominal, per la qual
l’educador especialitzat de l’escola d’adults passarà a denominar-se professor
d’escola d’adults.
Finalment, sol·licita el suport dels grups del Ple. A més a més, informa que aquesta
proposta ja s’ha posat en coneixement dels sindicats a través de diferents reunions,
de les quals es fan arribar les actes corresponents.
Javier Rodríguez (PPC): explica que el seu grup era conscient que era necessari
una revisió de la plantilla i de la relació de llocs de treball, una valoració objectiva i
que mantingués una línia retributiva no discriminatòria i d’acord amb les
necessitats de l’ajuntament. Recorda, de totes maneres, els temes que resten
pendents, els quals ja venen reflectits en l’informe d’Intervenció. Encara hi ha
importants incoherències. Avisa, també, que falta una valoració dels llocs de treball
i una escala retributiva homogènia en relació a les funcions a desenvolupar.
Afirma que respecte a aquesta RLT, el seu grup no està d’acord per diferents
motius. En primer lloc, en quan a la reestructuració de la plantilla, consideren que
els canvis s’han quedat a mitges i no s’ha anat a fons, quedant, encara, més de
mitja plantilla per revisar.
A més a més, el seu grup vol denunciar el caràcter polític d’alguns canvis dels quals
tenen coneixement, i que consideren que l’actuació ha estat, si més no, un tant
dubtosa sota el seu punt de vista. En el cas concret, d’una persona que ha vingut
desenvolupat la seva feina a l’Alcaldia, ara no se sap què fer amb ella ni quines
feines encomanar-li. Considera que aquest exemple d’Alcaldia és clar. Al mes de
juliol de 2011, els grups municipals que ocupen actualment el govern, i que en
aquestes dates es trobaven a l’oposició, estaven absolutament d’acord amb
l’estructura de treballadors que existia a l’Alcaldia, davant la proposta que tornés a
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l’ajuntament l’anterior funcionari eventual i únic càrrec de confiança de la plantilla.
Afirmaven, doncs, que, durant el temps que aquesta persona no hi era, l’Alcaldia
havia funcionat perfectament. Recorda que així va quedar reflectit en les dues actes
de Ple del passat mes de juliol de 2011. Pregunta que ha canviat perquè
l’estructura, que els actuals integrants del govern defensaven i deien que
funcionava, ara no serveixi (suposa que diran que ha canviat el govern i l’Alcaldia...
potser aquesta persona torni quan es canviï, de nou, d’alcalde, d’aquí a pocs
mesos...). Consideren que hi ha més casos en situacions similars.
En definitiva, considera que la confecció de la plantilla i de la relació de llocs de
treball està feta amb presses i a mitges, i amb uns interessos polítics que des del
seu grup no acaben d’entendre.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): recorda que sempre s’ha dit, que els llocs de
treball de l’estructura organitzativa de l’ajuntament sempre ha d’estar en funció de
qui ha de treballar i prendre les decisions. Sempre s’ha demanat que es recolzi al
govern per dur-lo a terme. Pensa, alhora, que els recursos econòmics i els recursos
humans han d’anar de la mà. Aquest és un altre punt de partida. El pressupost era
un repte i la relació de llocs de treball era, també, una dificultat que calia superar.
Encara falta, igualment, lligar unes funcions i algunes feines, desprès de dos anys
en els quals no s’ha pogut fer. Aquesta aprovació ha d’ajudar a consolidar, també,
els pressupostos. Hi ha un reconeixement a una feina feta i a una feina per fer. Hi
ha, encara, molta feina a fer. En aquesta organització hi ha com una mena de tres
“móns”: una declaració d’intencions, en quan a la plantilla; una realitat, en quan a
la relació de llocs de treball; i la nòmina on diu allò que cobra cadascú. L’objectiu
és, a qui li toqui fer-ho, per tant, anar ajustant la realitat amb els somnis, en
consonància amb les prioritats que corresponguin i amb els temps que s’estan
vivint (afirma que hauria entès que el govern no hagués modificat res, perquè era
més fàcil, també, i centrar-se, únicament, en el pressupost o a l’inrevés). Recorda
que no donen suport per l’existència de cap pacte, però sí que va fer un acord que
possibilités que aquest ajuntament tirés endavant el pressupost. Confirma que
continuarà treballant, a través del diàleg, amb la mateixa predisposició per arribar a
acords. Recorda que ja sabien que suposava tenir un “pacte” i ara s’entén que
prenguin les mesures preventives que calgui perquè la vida no porti a compartir
determinades decisions amb les quals no s’està totalment d’acord. Finalment,
confirma que sí donaran suport al govern.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, admet que cada govern té la capacitat
de poder-se organitzar com cregui oportú. La feina des de l’oposició és fiscalitzar i
realitzar propostes. Considera que la proposta d’organització respon més a les
realitats dels pactes entre ells i no a les necessitats de gestió. El fet d’eliminar les
àrees respon més a la seva realitat i al seu pacte (l’organització respon a les seves
necessitats). Des del seu grup entenen que les àrees són una bona eina. La fórmula
de compartir tècnics entre diferents regidories considera que era un encert. La
proposta, ara, és un altre: cada regidor tindrà un tècnic (jo vull el meu, i junts, ja
veurem que es decideix). No està d’acord. No considera que aquest canvi vagi a
suposar un augment en eficàcia i eficiència per tal de solucionar els problemes dels
ciutadans. Eliminar la transversalitat de les àrees i la seva coordinació no és positiu.
Considera que es anar cap a enrere, perquè no es refien els uns dels altres. Tal i
com han comentat des del grup municipal del PP, en el cas concret d’un treballador
de l’Alcaldia, no s’ha esperat ni a l’RLT. Considera que no s’han fet les coses de la
manera més correcta possible. Ara podia haver estat un bon moment. El van treure
de l’Alcaldia, via decret, sent una persona preparada per poder entomar qualsevol
projecte, tal i com va quedar reflectit a les actas de Ple del passat mes de juliol de
2011 i se li fa un canvi, a més, de la seva remuneració econòmica amb caràcter
retroactiu. Destaca que a l’RLT actual no se li fa a ningú. Pregunta si als directors
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d’Àrea se’ls hi farà amb caràcter retroactiu, la reducció del seu salari. En el cas
d’aquest treballador concret, considera que és una decisió complicada i anòmala, si
més no. A més a més, són coneixedors de treballadors que no estan d’acord amb
les formes de fer de l’actual equip de govern. Confirma que no donaran suport a
aquesta proposta.
Lluís Giralt (CiU-ViA): manifesta que la modificació gran és la seva potestat.
Respecte a aquest treballador de l’Alcaldia, han respectat la part guanyada per
oposicions i concursos. Simplement, s’han deixat uns llocs de treball, pels quals
faran les assignacions pertinents a les persones que consideren que estan
capacitades per fer aquesta feina, portar aquest comandament, segons el que ens
permet la llei. Confirma que aniran fent.
En quan al tema de la transversalitat, amb l’acció de govern, consideren oportú
donar-la als regidors i no als directors.
En quan a la persona que estava a l’Alcaldia, no ha hagut res retroactiu. Aquesta
persona, ocupava una plaça superior a la que tenia guanyada per concurs perquè
algú així ho va considerar oportú en el seu moment. Ara no s’ha tingut la voluntat
de mantenir a aquesta persona i, únicament, se li ha tornat a aquesta plaça que
tenia guanyada i en propietat. El caràcter retroactiu no era tal, perquè havia ocupat
dos llocs diferents de treball, tots dos de comandament o especial valoració per
part de l’equip de govern. Ara, se li ha portat a l’activitat que havia guanyat per
concurs, fos d’administratiu o de tècnic.
Finalment, destaca que està d’acord amb el grup municipal popular, quan diu que hi
ha molta feina per fer, encara. Per una altra banda, recorda que hi ha previst fer
una valoració de llocs de treball, dintre del preacord amb els sindicats, però al ritme
que es pugui i permetin les possibilitats pressupostàries.
Joan Garriga (UM9-PA): respecte a les valoracions, afirma que, també, havia
gent que no estava content abans. Els canvis s’han produït, encara que no s’ha
arribat a fons, per això, amb el compromís de fer una valoració de llocs de treball.
No s’ataca, amb la nova proposta d’organització, la transversalitat. Interpreta que
tant vàlida pot ser sota la direcció d’unes persones, com per sota d’altres. No s’ha
fet una organització com espais de poder de cada regidoria. Recorda que han entrat
al govern sense càrrecs de confiança... més prova que això no creu que hi hagi.
Pensa que es tracta de maneres noves de fer política. S’han produït menys canvis,
en quan a nomenaments d’àrees. S’ha fet un important repartiment de
responsabilitats. Hi ha un cas concret que respon a certes motivacions. Afirma que
han marcat una àrea com Alcaldia, que és política, i aquí han intervingut,
únicament. Tots els regidors estan treballant a gent que ja hi havia. No s’ha fet cap
caça de bruixes. És un espai que tenien dret a intervenir, amb la voluntat de
millorar.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per majoria de onze vots a favor d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu,
Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, i nou vots en contra del Partit Socialista de Catalunya – Progrés Municipal i
Partit Popular de Catalunya.

4. Aprovació Taxa de l’Aigua
Anna Gabaldà (alcaldessa): confirma la retirada d’aquest punt, tal i com s’ha
acordat anteriorment, en una reunió prèvia.
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Abigail Garrido (PSC-PM): demana, si fos possible, es donés una explicació per la
retirada d’aquest punt.
Anna Gabaldà (alcaldessa): comenta que hagués agraït que el grup municipal
socialista hagués participat en la junta de portaveus. Afirma que se’ls convoca a les
reunions i no venen. Resulta que han rebut una nova proposta de la companyia
d’aigües, la qual caldria negociar, encara. Llavors, s’intentarà portar al proper Ple.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que li ha convocat a mig matí, i li ha dit que
tenien una reunió organitzada mig hora abans. Li demana que no deixi entreveure
coses que no són. Han demanat que les reunions siguin a les 7 de la tarda, de
forma habitual, per tal de poder assistir. Recorda que pel tema de l’IBI, van venir,
malgrat ser convocats, també, mig hora abans.
Anna Gabaldà (alcaldessa): afirma que no diu mentides. Comenta que no venen
a les reunions o no han trobat el dia per tal de poder-la fer. Arran d’un canvi
produït aquest matí, els han convocat pensant que en deu minuts podrien informar
d’aquesta nova situació. Li recorda que la resta de grups, sí que han assistit.
Posteriorment, no han estat capaços de preguntar res sobre el tema, abans del Ple.
Els acusa de preferir venir al Ple a queixar-se i així quedar bé davant de la
ciutadania. No els ha interessat venir. El punt es confeccionarà a partir de la
comissió informativa de la propera setmana, per tal de poder-se aprovar en el Ple
del mes de març.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana intervenir. Afirma que l’alcaldessa ha dit
coses que no són veritat. Vol que consti en acta que no se la deixa intervenir
(l’alcaldessa demana que es pugui continuar amb el Ple).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT

5. Aprovació conveni PQ-PI
Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de la
Corporació el següent dictamen:
“Vist l’informe de Marta Gea, AODL de Cohesió Social, exposant
que
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de continuar amb el
desenvolupament del programa PQPI-PTT amb dues especialitats formatives,
d’acord amb l’atorgament d’ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona.
Vist el conveni de col·laboració per al desenvolupament del PQPI-PTT que ens
ha tramés el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on
s’expressen les condicions de col·laboració i aquestes coincideixen amb el que s’ha
pactat a les reunions tècniques entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el
coordinador
territorial
d’ensenyaments
professionals
del
departament
d’ensenyament.
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar amb una vigència fins al 31 de desembre de 2014, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’un PQPI-PTT a
Sant Pere de Ribes.
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2.- De conformitat amb el que preveu l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, modificada pel punt dissetè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i com a clàusula de garantia
de pagament de les obligacions de pagament per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’autoritza a l’Administració General
de l’Estat a aplicar les retencions en les transferències que els hi corresponguin, per
aplicació del seu sistema de finançament. Tot això, en el supòsit que no es
compleixin els terminis de pagament establerts al present conveni.
3.- Autoritzar a l’Alcaldessa per a la seva signatura.
4.- Comunicar el present acord als interessats.”
Vist l’informe favorable núm. 042/2014 emès per Secretaria.
Vist l’informe favorable amb observacions núm. 2014/0100 bis emès per
Intervenció.
Tomàs Carandell (UM9-PA): explica que, únicament, es tracta de l’aprovació
d’aquest conveni, per tal de donar continuïtat al programa del PQ-PI, el qual és
anyal (fins el 31 de desembre) i ja s’està portant a terme.
José Asín (PPC): explica que el seu grup votarà a favor, encara que voldria que es
tinguessin en compte les observacions realitzades per part de la interventora en el
seu informe.
Tomàs Carandell (UM9-PA): afirma que, aquestes observacions, fan referència,
només, a la llei, la qual, interpreta, no té vigència i per això és favorable.
Abigail Garrido (PSC-PM): mostra la seva alegria pel fet que s’hagi donat
continuïtat a aquest projecte. Considera que és un programa molt necessari,
adreçat a nois i noies que no tenen l’ESO acabada, i tampoc treballen. Recorda que
ha donat èxits, en els anys que s’ha portat a terme. Confirma que donaran suport
per la continuïtat que el govern dóna a aquest programa.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que
composen la Corporació.
ALTRES ASUMPTES

6. Mocions
Abigail Garrido (PSC-PM): demana que es passi, en primer lloc, la moció relativa
als habitatges, que està en la posició 6.4, perquè hi ha gent del públic que hauria
de marxar (l’alcaldessa li confirma que no hi ha cap problema, si així ho considera
tot el Plenari).
6.4.- Moció presentada pel Grup Municipal PSC, per demanar que
l’Ajuntament es quedi amb els pisos de Garraf promocions per fer
polítiques socials d’habitatge
“En el Marc de la liquidació de l’empresa municipal Garraf Promocions SA, el
Govern Municipal format per UM9, CIU-VIA i amb el suport d’ ICV han pres la
decisió de vendre els pisos, 19 pisos en concret, 10 al parc central, 2 a la UA-1, i 7
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pisos de la Vinya d’en petaca, aquest últims es volen donar en dació al banc de
Sabadell.
Donat que els socialistes estem radicalment en contra d’aquesta decisió i així
ho vam manifestar en el sí de la Junta General (màxim òrgan de direcció), votant
en contra d’aquesta proposta, doncs creiem que l’Ajuntament és qui hauria de
quedar-se amb aquestes vivendes per fer polítiques socials i d’habitatge ja que som
el municipi que més atur té de tota la comarca – un 21% - i això fa que hi hagi
famílies que han perdut la seva vivenda a mans de les entitats bancàries, sobretot
en el poble de Les Roquetes.
Donat que en el darrer Ple Municipal es va aprovar una moció per sancionar
els pisos buits de les entitats bancàries i tot una sèrie de compromisos per donar
suport a les famílies que estan sent desnonades al municipi.
Donat que al mateix Ple Municipal es va donar compte – via decret signat per
l’Alcaldessa – que el Govern ha posat al Banc de Sabadell els 2.500,00 M d’euros de
superàvit municipal a termini durant 6 mesos.
Davant d’aquesta situació, els socialistes proposem al Ple Municipal de Sant
Pere de Ribes els següents acords:
1.- Que l’Ajuntament es quedi totes les vivendes i que faci lloguers socials per
a aquelles famílies que s’ha quedat sense vivenda a conseqüència de la crisi i la
pèrdua de treball.
2.- Que no es malvengui el patrimoni públic i que quan la situació econòmica
de les famílies millori i si l’Ajuntament ho creu oportú, puguin tenir l’opció de
comprar l’habitatge que ara ocupen en règim de lloguer i d’aquesta manera,
l’Ajuntament pugui recuperar els diners invertits.
3.- Que s’estudií la possibilitat d’acabar l’escala de pisos que encara resta per
acabar del bloc del Parc Central, impulsant la constitució d’una cooperativa social
per a tal finalitat i cercant els ajuts per part de la Diputació i Generalitat per a
aquest projecte.
4.- Que aquesta moció amb totes les seves propostes s’elevin al sí del Consell
Municipal Social de Sant Pere de Ribes que s’ha constituït però que no se li ha
donat veu en aquest assumpte tant important.”
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que en el marc del pressupost ja han parlat
d’aquest tema, però consideren que era interessant que hi hagués una moció. No
creuen que la línia hagi de ser aquesta, la marcada per part de l’ajuntament.
Pensen que l’ajuntament s’ha de quedar els pisos per poder-los posar en lloguer
social, encara que reconeix que hi ha d’altres administracions que s’estan venen els
habitatges. CiU a la Generalitat, per exemple, a través d’INCASOL, ha posat a la
venda 14.000 habitatges. El seu grup està d’acord amb l’article d’un membre de la
permanent política d’UM9 on denuncia aquest fet. El seu grup pensa que això no
s’ha de fer en el nostre municipi. AC, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, també, fa referència a aquest tema, sobre que “la poca vivenda pública,
s’està privatitzant. Només permetrà quadrar el pressupost d’un any. No resol el
problema”. Vendre els pisos suposarà que passaran a mans privades, sense arribar
a les persones més necessitades del municipi. Si es posés a 200 euros de lloguer al
mes, es podrien recaptar fins un total de 45.600 euros anyals. La privatització és pa
per avui, i fam per demà (si es posessin aquests habitatges en lloguer social,
l’ajuntament continuaria mantenint aquest patrimoni). Quan la situació canviï,
aquestes famílies podrien comprar aquests habitatges. Consideren que aquest
canvi, respecte als acords presos a la Junta General de Garraf Promocions, seria
una bona notícia per les persones del municipi.
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Javier Rodríguez (PPC): confirma que s’abstindrà, no perquè no vegin bé la idea
de fer lloguer social, si més bé perquè la situació de liquidació de l’empresa és molt
delicada i el seu grup mantindrà el vot que ja va realitzar en el sí de la Junta
General corresponent de l’empresa Garraf Promocions Municipals.
Lluís Giralt (CiU-ViA): afirma que aquesta moció sí que s’ha discutit a la Junta
General de Garraf Promocions. La finalitat de l’anterior equip de govern era fer
pisos per tal de vendre’ls, amb criteris socials. Aquest projecte tenia un pla de
viabilitat que considera que va ser molt mal gestionat. L’ajuntament ha finançat
més de 5 milions d’euros en el darrer projecte. En un moment donat, es veu que
aquells pisos no es vendran i es decideix fer lloguer amb opció a compra. Respecte
a l’empresa, degut a les pèrdues, es decideix la seva liquidació (recorda que amb la
normativa actual seria obligatori). Recorda que liquidar és fer front als deutes de
l’empresa i als pagaments als proveïdors. Això només es pot fer venen o que
l’ajuntament assumeixi el cost. La Junta General acaba decidint una solució a mig
camí: reduir al màxim la càrrega futura per l’ajuntament (amb la dació en
pagament i amb la venda), prioritzant els pisos amb hipoteca i l’escala que resta
per acabar. Tot i que s’acabi fent la venda, l’ajuntament haurà d’assumir un milió i
mig d’euros, diferència entre l’actiu i el passiu de l’empresa. A banda de
l’endeutament, caldrà assumir també la gestió de la mateixa (què, actualment, està
tenint un deute de 400.000 euros anyals). És, doncs, una situació molt
compromesa per l’ajuntament. Volen fer política social, per això. És per aquest
motiu que volen mantenir una situació solvent a l’ajuntament. No és necessari tenir
pisos en propietat per fer polítiques socials.
Cal aclarir també el tema del superàvit (considera, igualment, que ja han parlat
prou d’aquest tema). Les repercussions econòmiques d’aquesta moció serien
importantíssimes. També, hi ha un problema de forma (tècnicament, és difícil de
votar... creu que hauria de venir acompanyada d’un informe tècnic). Considera que,
el grup municipal socialista, hauria de retirar aquesta moció o en cas contrari el seu
grup votarà en contra. Per tant, es mantenen en la posició presa en el sí de la Junta
General de Garraf Promocions, on es van comprometre a reduir el deute a la major
brevetat possible. Recorda, així mateix, que el soci majoritari d’aquesta empresa és
l’ajuntament i, per tant, les conseqüències pel mateix serien gravíssimes.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que el seu grup no donarà suport a la moció,
encara que considera que el títol és molt maco. Pensa que la moció és una moció
trampa. Aquesta persegueix “salva el cul” respecte a la responsabilitat del grup
municipal socialista en tota la gestió de l’empresa Garraf Promocions. L’altre
qüestió és que, a través de la manipulació, no es pot barrejar la sortida econòmica
d’una empresa en crisi amb el possible patrimoni que s’arribi a tenir (cal procurar
que aquest patrimoni arribi en les millors condicions i desprès ja es discutirà què
fer). La venda de pisos és part d’una estratègia, amb la qual es pot estar més o
menys d’acord, de salvament d’una empresa i d’uns actius.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): en primer lloc, lamenta no haver escoltat
l’exposició de la moció, encara que confirma que votarà negativament per diferents
motius. Recorda el molt que va costar que es passés a lloguer, els habitatges que
no es venien. El tema de mantenir els pisos en venda era per veure si es podia
treure més (es pot fer lloguer social i no venda social?). També, pensa que les
polítiques socials d’un municipi, no passen per 11 pisos i sí per un miler de
persones que tenen necessitats d’habitatge. Així mateix, per tal de donar
coherència al pla de liquidació de l’empresa Garraf Promocions, la qual cosa ha
permès aprovar els pressupostos de l’ajuntament, s’intenta donar atenció i servei a
aquelles persones que tenen en risc l’habitatge. Si que dóna la sensació que es
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tracta d’una moció rara, encara que reconeix que el seu grup està d’acord amb
l’esperit de la mateixa. Afirma que és legítim presentar-la, però considerava que es
retiraria per la rigorositat que suposa aquest tema. Continuar fent mocions no
ajuda a donar solucions. També, està d’acord que s’està parlant d’un patrimoni que
no es té, encara (cal passar pels bancs). Recorda que s’ha parlat reiteradament
d’aquest tema.
Abigail Garrido (PSC-PM): reconeix que ja sabien que no tindrien suport respecte
a aquesta moció i podien haver optat per no portar-la al Ple, però entenen que és
consegüent portar al Ple allò en el que un creu i defensa, tal i com van fer en el seu
moment a la Junta General de Garraf Promocions. Aquest és el seu compromís,
perquè creuen en aquest tema, per la qual cosa lluitaran i ho defensaran fins a les
darreres conseqüències. Considera que la rigorositat té a veure amb les necessitats
de les famílies (sigui 1 o 19 famílies), que passen per unes dificultats molt
extremes. Defensen allò en el que creuen. Un cop l’ajuntament, com a soci únic de
l’empresa Garraf Promocions, es quedi aquests pisos (aquesta va ser, tot just, la
primera opció que va posar al damunt de la taula el liquidador), seran propietat de
l’ajuntament. En el pressupost ja hi ha un fons de contingència d’1.700.000 euros,
per si fos el cas que aquests pisos no s’acaben venen. Les mocions són voluntats
polítiques. Recorda que en cap moció es demanen informes tècnics (es fan a
posteriori, quan es decideix anar per un camí determinat), sinó arribarien a la
tecnocràcia, amb la que confirma que el seu grup no està d’acord. Ni tampoc volen
tirar la tovallola o vendre ara els pisos. Les circumstàncies han canviat
substancialment. Recorda que un membre (a través de la premsa) de la seva
permanent (d’UM9) està demanant lloguer social, no venda. Considera que es pot
donar solució a l’empresa sense haver de vendre aquests habitatges.
Lluís Giralt (CiU-ViA): recorda que en la darrera moció presentada sobre el Parc
Natural del Garraf, la senyora regidora Garrido va demanar molts informes tècnics.
Respecte al fons de contingència, diu que aquest és el que és (una quantitat
calculada sobre la morositat dels drets reconeguts sobre el padró). Tots els rebuts
que es passen a cobrar, la part que no s’arriba a ingressar és el que cobreix el fons
de contingència. No cal ”traureu de mare”.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva
denegació per la majoria d’onze vots en contra d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu,
Convergència i Unió, i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
- Entesa, set vots a favor Partit Socialista de Catalunya – Progrés Municipal, i dos
abstencions del Partit Popular de Catalunya

6.1.- Moció presentada pel Grup Municipal PPC, de rebuig a la
resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals
GRI/2715/2013, sobre la distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya integrada
en el Fons de Cooperació Local de Catalunya per al 2013
Donat que els Ajuntaments som la principal porta a la que acudeixen els
ciutadans quan requereixen una ajuda o una solució als seus problemes,
especialment en el context actual de crisi econòmica i de falta de temps.
Donat que els Ajuntaments estan demostrant major capacitat de superació i
adaptació davant la diversitat econòmica que altres administracions, i han fet
veritables esforços per estabilitzar les seves comptes i mantenir els serveis públics
que presten amb una qualitat adequada.
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Donat que el Fons de Cooperació Local es un ingrés establert per l’Estatut de
Catalunya com un recurs necessari pels governs locals, que contribueix en aquest
Ajuntament al sosteniment dels seus serveis, i que per tant, la seva supressió
implica una marginació d’aquest municipi que veurà empitjorada la seva situació
financera ja precària a tenor del deute que la Generalitat te amb molts municipis.
Donat que la Resolució del Departament GRI/2715/2013, exclou a aquest
Ajuntament de participar als ingressos del Fons de Cooperació Local de Catalunya
pel 2013, publicat al DOGC núm.6529, de 27 de desembre de 2013.
Donat que la resolució es nul·la de ple dret al ser dictada per un òrgan
manifestament incompetent a tenor de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Donat que la resolució incompleix l’article 219 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i els articles 197 i 198 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular Català proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Rebutjar la resolució del Departament per la que es determina la
distribució del Fons de Cooperació Local que exclou a aquest Ajuntament.
Segon.- Denunciar la falta de diàleg i de sensibilitat cap als municipis per par
del Govern de la Generalitat tant por la data de publicació al DOGC com pel poc
marge per presentar al·legacions.
Tercer.- Prendre per part d’aquest Ajuntament, totes les accions legals
necessàries per recórrer la citada resolució contra el propi òrgan que la va dictar,
així com, per mitjà de la via contenciosa - administrativa.
Quart.- Tramitar els acords anteriors a la Vice-presidenta del Govern, als
Grups Parlamentaris i a les entitats municipalistes FMC i ACM.
Javier Rodríguez (PPC): explica que pensava retirar-la però, finalment, ha optat
per introduir algun canvi en la part resolutiva (informa que el punt tercer ha de
desaparèixer). Saben que hi ha la voluntat política per part de la Generalitat, de
portar això endavant, però és necessari un document on ho digui, no, únicament,
una nota de premsa. Consideren que la moció pot tirar endavant, igualment.
L’aprovació de la moció reforçaria les al·legacions realitzades per part de la senyora
alcaldessa, el passat 10 de gener.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): explica que havien entès que es retiraria. Vol
recordar que la presentació d’aquesta moció és part d’una campanya endegada per
part del Partit Popular en el sí dels municipis, per demostrar que la Generalitat no
dóna els diners que pertoquen als ajuntaments. Per tant, aquest fet no els inspira
gaire confiança, encara que estan d’acord. Finalment, formula una pregunta al
govern: què pensa fer, vistes les al·legacions, les comunicacions corresponents i la
moció acabada de presentar per part del Partit Popular?
Anna Gabaldà (alcaldessa): d’entrada, informa que en data 27 de desembre, es
notifica a l’ajuntament que Sant Pere de Ribes no rebria la partida econòmica
corresponent al Fons Català de Cooperació. Davant d’això es presenten al·legacions
per demanar que es deixi sense efecte la distribució realitzada del Fons i es torni a
fer el pagament corresponent. A finals de gener, els comuniquen que la situació
s’està repensant. I, finalment, es confirma que sí, que rebria el municipi la partida
econòmica que correspongués, encara que, a hores d’ara, no s’ha informat per
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escrit de la quantitat fixa a rebre. Com no està garantida aquesta quantitat, és per
això que no ha quedat reflectida en el pressupost.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma que el seu grup sí que ha estat informat de
la presentació d’aquestes al·legacions i de l’existència d’un acord de pagament per
part de la Generalitat, en diferents terminis. Encara que, recorda, que no es té la
resolució per escrit. Considera que es podria aprovar si s’introdueixen els canvis
proposats per part del grup municipal popular. I, a més, proposa que aquests
diners (270.000 euros), íntegrament, es puguin destinar a un programa de serveis
socials i ocupació, aprofitant que ja no estan previstos als pressupostos aprovats.
Entén que són compromisos que caldria tenir.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que per la seva part, obligar al govern a
comprometre 270.000 euros per serveis socials, ho considera una gosadia. Si,
únicament, fos reflectir que una quantitat indeterminada de la rebuda, es destinés
a serveis socials, ho trobaria més coherent.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica, en primer lloc, que de la partida de diners que
provenen de l’Estat també han tingut una rebaixa. Per part del seu grup, no com a
govern, comenta que sí sembla ser que hi ha una voluntat de reacció, només cal
que s’acabi de confirmar. Cal dir que el seu grup confia que així sigui. Confirma que
votaran que no.
Joan Garriga (UM9-PA): pregunta al grup municipal popular que quin és el
problema d’esperar i confirmar si l’actual voluntat de la Generalitat es compleix. Si
no hi ha compliment, amb més raó es podrà presentar una moció conjunta per part
de tots els grups. Per una altra banda, afirma que quan es tinguin els diners, ja es
parlarà de decidir on es destinaran.
Javier Rodríguez (PPC): recorda que en aquest Plenari s’han aprovat centenars
de moció abans que passin les coses o que s’aprovi una llei, amb la voluntat de
canviar les coses. Insisteix, de nou, que encara no es té la resolució. Recorda que
el CAP de Ribes, semblava que estava fet... fa anys.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que seria millor esperar per veure en
quines condicions està redactada la corresponent resolució, i en base amb això,
intentar sumar el màxim dels suports dintre del Plenari de l’ajuntament.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva
denegació, amb l’abstenció d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i Partit Socialista de
Catalunya – Progrés Municipal, cinc vots en contra de Convergència i Unió, dos vots
a favor del Partit Popular de Catalunya.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que hagués votat la moció a favor si
aparegués la condició sobre la incorporació d’aquests diners rebuts del Fons Català
de Cooperació. Considera que haurien d’anar a serveis socials, però sobretot, a
ocupació, partida que ha estat la que més s’ha retallat del pressupost de la
Generalitat. És per aquest motiu que el seu grup s’ha abstingut.
Lluís Giralt (CiU-ViA): considera que denunciar la falta de diàleg i sensibilitat en
una cosa que es corregeix, no és el més adient. És per aquest motiu que han votat
en contra des del seu grup.
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6.2.- Moció presentada pels Grups Municipals UM9, CIU-VIA, PSC i
ICV, d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de
l’Autonomia Local contra la Ley 27/2013, de 27 de deciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució
dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en
la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra
societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la
dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot
això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats
que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai
de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals
espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la
crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just
i adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per
donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada
competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que
afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el
municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc
competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de
proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el
valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura
de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant
així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat,
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en
l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
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Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per
oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en
la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre
de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals
amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord
amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat
la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de
tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i
expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en
dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. VAS, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de forma solidària i indistinta interposi conflicte
en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a
obtenir sentència ferma i la seva execució.
Anna Gabaldà (alcaldessa): recorda que el passat 29 d’octubre de 2013, ja es va
aprovar una moció, presentada per part d’UM9 i ICV-EUiA-E, en aquest sentit, amb
el suport d’altres grups, contra la nova llei. El PSC, també, ja havia presentat una
moció en contra de l’avantprojecte, en el seu moment. Avui, de totes maneres, es
presenta una moció diferent, relacionada amb la formalització de conflicte en
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defensa de l’autonomia local, per tal de presentar un recurs conjuntament amb la
resta de municipis de Catalunya. Considera que aquesta reforma, bàsicament,
vulnera les competències que es tenen a l’administració local. Tendeix a l’eliminació
de l’administració local, un major control de les mateixes, fomenta l’externalització
de serveis fonamentals per regalar-los a mans privades i així poder-se lucrar.
Suposa, en definitiva, una retallada dràstica de competències de l’àmbit local. Creu
que la forma triada per poder fer front aquesta llei és la correcta, mai d’esquena a
les pròpies administracions locals. Al cap i a la fi, aquesta moció és el tràmit que
s’ha de seguir per sumar-se al recurs que, en general, es vol presentar.
Abigail Garrido (PSC-PM): mostra la seva satisfacció per poder presentar
aquesta moció de forma conjunta i majoritària, en defensa dels ajuntaments i els
seus ciutadans. Afirma que des del seu grup municipal sempre han estat a favor
d’aquest model. Des del municipalisme, creu, que s’ha construït aquest país, i
hauria de continuar sent així. L’aposta ha de ser forta i clara, sobretot, quan
s’intenta atentar contra aquesta autonomia dels ajuntaments. El municipalisme ha
de ser “a peu de carrer”, al costat dels ciutadans i ciutadanes de cada municipi. Es
felicita, de nou, de poder-ho fer conjuntament.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): no pretén reiterar les mateixes paraules ja
expressades per part dels diferents grups municipals que recolzen aquesta moció,
respecte a les imposicions que pretenen determinats poders. Defensa que cal
continuar treballant en la mateixa línia. Davant d’aquests atacs, cal fer pinya per
reclamar o recuperar competències, si fos el cas, a favor de l’autonomia local.
Joan Garriga (UM9-PA): també, confirma, que s’alegra d’aquest posicionament
conjunt. Es tracta d’una llei que atenta directament contra l’autonomia política i en
contra de la suficiència financera dels ajuntaments, respecte a un municipalisme de
qualitat i democràtic. A més a més, recorda que aquesta llei assenyala als municipis
com a culpables del deute, quan el primer esglaó hauria de ser per aquells que
proposen la llei en qüestió. A banda de retallar l’autonomia, també qüestiona la
política de proximitat de serveis (ensenyament, sanitat, promoció econòmica,
reinserció social, medi ambient...). També cal dir que obre la porta a la privatització
dels serveis. El seu grup dóna suport al municipalisme actual, el qual, considera,
que ha donat prou mostres d’eficiència i del seu compromís amb la qualitat en els
serveis, prestats per treballadors públics (relació de ciutadans a ciutadans).
I sotmesa la proposta a votació
aprovació per la majoria divuit vots a
Convergència i Unió, Partit Socialista de
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
del Partit Popular de Catalunya.

el Ple de la Corporació acorda la seva
favor d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu,
Catalunya – Progrés Municipal, i Iniciativa
Alternativa - Entesa, i dos vots en contra

6.3.- Moció presentada pel Grup Municipal UM9, de rebuig a
l’augment desorbitat de les tarifes del transport públic.
“Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, el
passat mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes del
transport pel 2014 que suposa un increment d’entre un 5 i un 8% (segons tarifa).
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han
vist reduir els seus ingressos globals, no és comprensible socialment apujar les
tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari en base a les necessitats de les
classes populars.
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Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment
d’aquelles que estan a l’atur o són pensionistes, i en general de veïns i veïnes. I
atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels
sindicats i les associacions d'usuàries.
Atès que els transports públics són un dels principals elements vertebradors
del territori, i que això comporta la necessitat de comptar amb un sistema de
transports d'una gran qualitat i que respongui a les necessitats del usuaris i del
territori pel que s’estén.
Per totes aquestes circumstàncies, que s’afegeixen a la greu i complicada
situació econòmica que estant patint moltes famílies catalanes, l’any 2014 moltes
d’aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar
la necessitat d’utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals.
Aquest fet suposa un desafiament als barris i poblacions més castigats per la
crisi, l’atur i les retallades. La pujada dels preus del transport públic representa un
cop molt dur per veïns i usuaris que observen que mentre les administracions
públiques retallen serveis, retiren ajudes i desnonen famílies, a més castiguen els
qui aposten pel transport públic: per a molts, l’únic transport per anar a treballar, a
cuidar els seus familiars, estudiar o seguir cercant feina.
El bitllet més venut, la T-10, ja té un cost de 10,30€. Això significa un 5,10%
més que l’any anterior i un 68% més que fa deu anys. La T-50/30 passa a costar
42,50€, amb una pujada del 8,4%. Aquest augment exponencial de les tarifes
converteix el transport públic, pagat per tothom a través dels impostos, en un luxe
pels usuaris i en un autèntic transvasament de fons públics cap a les empreses que
el gestionen.
I tot això passa mentre, a ciutats com Barcelona, s’eliminen línies d’autobús,
s’elimina el bus de barri els diumenges i festius i, des de l’any 2007, s’ha anat
reduint un 10% el servei d’autobús entre setmana i un 25% els caps de setmana.
Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en
criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de
la mobilitat". L’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona i
la seva Àrea Metropolitana no fomenta la utilització del transport públic, així com
tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els preus actuals i els continuats
increments, els poders públics estan fomentant de forma indirecta l’utilització dels
mitjans de transport privats.
L’ àrea de Barcelona disposa d’una important xarxa de mitjans de transports
públics, encara que amb mancances i deficiències també destacables a àmplies
zones del territori. Aquest fet està determinat per la necessitat que milers de
treballadors i estudiants tenen d’utilitzar-la dia rere dia per als seus desplaçaments
habituals. El cost del servei sempre ha d’estar determinat per l’objectiu d’eficiència
financera del prestador del servei i, sobretot, per la capacitat econòmica dels
potencials usuaris, així com pel caràcter bàsic del servei públic del que es tracta.
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes prendre els
següents
ACORDS:
1.- Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del
transport metropolità per l’any 2014 que ha aprovat el Consell d’Administració de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
2.- Reclamar a l’ ATM la congelació de les tarifes de transport a les de 2013.
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3.- Proposar a l’ ATM definir, dins de l’exercici 2014, un nou model de
tarificació del transport públic que impulsi la demanda i permeti una utilització més
flexible del sistema, de forma que s’aconsegueixi un abaratiment dels preus i un
tracte preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons de treball
(remunerat o de cures), d’estudi o de salut.
4.- Proposar a l’ ATM la creació d’un òrgan participatiu i decisori amb agents
socials com la CONFAVC, la PTP i Stop Pujades Transport, així com amb els
sindicats presents a les empreses de transport públic per establir un acord referent
a les necessitats reals de les treballadores i les usuàries per tal d’assolir un
transport públic a preus populars.
5.- Proposar a l’ ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport
de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els
joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de
títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social en els
sistemes de transport públic de Catalunya. Així com incidir en la promoció i difusió
dels títols ja existents.
6.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els
treballs per aprovar una Llei de finançament del transport públic.
7.- Traslladar aquests acords a l’ ATM, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
als grups parlamentaris, a l’Associació per la promoció del Transport Públic, a la
CONFAVC, a la plataforma Stop Pujades Transport, al conjunt de sindicats presents
a les empreses de transport públic i al conjunt d’Ajuntaments de la província de
Barcelona.”
Tomàs Carandell (UM9-PA): considera que la moció està molt ben explicada.
Demana que no es continuï amb l’augment de tarifes del transport públic com a
mesura clara de retallada de drets socials, la qual cosa minva la capacitat d’ús per
part de les persones que ja tenen problemes econòmics, sent un servei que ha de
promocionar-se des de l’administració pública. És, tot just per això, que demana el
suport de tots els grups municipals per tal de denunciar aquesta contínua pujada de
preus i per demanar una sèrie de propostes que serveixin per l’accés i la promoció
continuada d’aquest servei públic.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que està absolutament d’acord amb
aquesta proposta. Considera que fins i tot la dificultat, o manca de disponibilitat,
per accedir al transport públic comporta que algunes persones tinguin problemes
per gaudir d’oportunitats laborals (o treball precari). Advocaria, en principi, doncs,
per un altre model de societat on el dret a moure’t no es vegi minvat d’aquesta
manera, de les possibilitats que poguessin sorgir.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma, així mateix, que donaran suport a aquesta
moció. Demana que s’estigui alerta de l’afectació que pot tenir aquest augment de
tarifes del transport públic a Sant Pere de Ribes, en forma d’observatori, degut al
fet que sí que hi ha població del municipi que es trasllada per diferents motius cap
a Barcelona, principalment (per exemple, a través de Serveis Socials).
Lluís Giralt (CiU-ViA): també, explica que votaran a favor. Li consta que s’estan
fent passos per corregir aquesta situació i vol deixar constància, tal i com ha
remarcat la regidora senyora Garrido, que cal estar al damunt per l’afectació que
pot tenir per les persones del municipi que tenen una relació directa, principalment,
amb la capital.
41

Ple ordinari
25 de febrer de 2014

Javier Rodríguez (PPC): confirma que, també, donaran suport per estar d’acord
tant en la part resolutiva com en la part expositiva.
Tomàs Carandell (UM9-PA): confirma que estudiaran com recollir la petició que
ha realitzat el grup municipal socialista, per tal de poder observar com afecten
aquestes mesures del transport públic a la població de Sant Pere de Ribes. Recorda,
finalment, que si bé no és competència directe de l’ajuntament, sí que existeixen
ajudes destinades a finançar aquest transport públic (en les diferents zones del
municipi), a persones amb problemes per costejar-se aquesta despesa.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació pel vot unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que
composen la Corporació.

6.5.- Moció presentada pel Grup Municipal PSC, en contra de la
reforma laboral del PP i CIU
2 anys desprès de l’aplicació de la Reforma Laboral, tenim MÉS ATUR, MENYS
OCUPACIÓ I MÉS PRECARIETAT.
El febrer de 2012, el Govern del PP va aprovar el Reial Decret de Reforma
Labora. Una lleu que TRENCAVA EL CONSENS amb els agents econòmics i social,
INJUSTA, INÚTIL I DESEQUILIBRADA, que els i les socialistes vàrem qualificar de
ruptura laboral regressiva, perquè suposa la mort del dret laboral i la lapidació dels
drets dels treballadors i les treballadores.
Dos anys desprès, la Reforma Laboral no només no ha millorat les condicions i
oportunitats de qui no té feina i NO HA SERVIT PER CREAR OCUPACIÓ, sinó que HA
FACILITAT L’ACOMIADAMENT I DETERIORAT I PRECARITZAT SALARIS I
CONDICIONS LABORALS.
Les dades ens mostren aquesta deplorable situació:
1.- MÉS ATUR I DESTRUCCIÓ DE L’OCUPACIÓ.
.- Entre el 4 t trimestres de 2011 i el 4t de 2013 s’han perdut 141.700 llocs
de treball de Catalunya i 1.049.300 llocs de treball a Espanya.
.- 45.000 aturats més a Catalunya i 622.000 més a Espanya en aquests dos
anys.
.- Per primer cop en dècades està caient la població activa: 94.700 actius
menys en dos anys a Catalunya i 426.000 menys a Espanya.
.- La disminució de l’atur registrat descansa més en el desànim i l’emigració
de població que en la creació d’ocupació: hi ha una caiguda en l’afiliació en la
seguretat social quan la pauta històrica sempre ha estat la contrària.
2.- MENYS PROTECCIÓ PER LES PERSONES ATURADES
.- Les persones en busca de feina durant més de dos anys ja són 295.400 a
Catalunya i 2.309.500 a Espanya.
.- Hi ha 95.100 llars a Catalunya sense cap salari, pensió o subsidi,
augmentant un 36% en aquest dos anys, i 686.600 llars a Espanya.
.- La taxa de cobertura ha caigut del 70% al 61%.
3.- MÉS PRECARIETAT LABORAL I SALARIAL
.- Devaluació salarial: els salaris han caigut durant cinc trimestres
consecutius. Segons la UGT, els salaris baixen un 12% per efecte directe de la
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reforma. El sindicat afirma que, si sumem la no aplicació d’increments per IPC, la
pèrdua de poder adquisitiu arriba a més del 23%.
.- Costos laborals minvant vertiginosament, segons l’informe 2012 del Banc
d’Espanya.
.- Continua la substitució de l’ocupació a temps complert per temps parcial i hi
ha menys treball indefinit.
.- Limitació de la ultra activitat: a Catalunya, la patronal bloqueja el 54% dels
convenis col·lectius i a Espanya, els treballadors i les treballadores protegits per un
conveni col·lectiu han caigut en un 33% quasi 4 milions de treballadors menys.
Davant d’aquesta punyent realitat, el Grup Municipal Socialista de Sant Pere
de Ribes, proposa en aquest Ple Municipal els següents acords:
1.- Instar al Govern de l’Estat que derogui la REFORMA LABORAL.
2.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat UN PLA
D’EMERGÈNCIA CONTRA LA DESOCUPACIÓ I PER A LA MAJOR PROTECCIÓ DE LES
PERSONES ATURADES.
3.- RECUPERAR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES.
4.- Enviar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al Congres del Diputats, així com fer arribar aquest acords al Consell
Municipal Social de Sant Pere de Ribes.”
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que aquesta moció ja es va presentar fa dos
anys, en contra de la reforma laboral, que havia de ser el “no va más” per la
sortida de tots els problemes que teníem. A hores d’ara, es pot concloure que s’ha
demostrat l’inútil, injusta i desequilibrada que ha estat aquesta reforma laboral: ha
aconseguit més atur, més destrucció de l’ocupació, menys protecció de les persones
aturades i més precarietat laboral i salarial. Ara que ja es tenen dades objectives a
la mà, demanen que es retiri aquesta reforma laboral, d’una vegada per totes.
També, demanen a la Generalitat que canviï els seus posicionaments respecte a les
polítiques d’ocupació, els quals tampoc han afavorit en res.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): consideren que sobren les paraules davant
d’aquests fets. Al cap i a la fi, s’estan recollint els resultats d’aquestes polítiques
nefastes. Creu que manifestar aquests posicionaments des dels ajuntaments es
apropar-se a la realitat que hi ha al carrer, de les persones que tenen dificultats en
el dia a dia per trobar feina. En alguns àmbits, s’està arribant, inclòs, a la
explotació “pura i dura”. Per tant, és evident, el posicionament del seu grup i,
també, comenta el necessari que és que la societat s’organitzi políticament per tal
d’enderrocar aquest sistema tan reaccionari.
Joan Garriga (UM9-PA): pensa que les paraules no sobren, però, sí que és cert,
que ja s’ha dit en diferents ocasions el contingut d’aquesta moció. És bo recordar
que allò que es va dir sobre la llei ha acabat sent veritat, desgraciadament. La
situació és brutal en tot allò que afecta als drets laborals i a l’índex d’atur existent.
La baixada de les cobertures que s’han posat en marxa amb aquesta reforma,
demostra quin és el grup social que paga de forma més accentuada els efectes de
la crisi i, a més, que ho paga amb escreix. Per tant, confirma que el seu grup es
suma al suport a aquesta moció, com a mínim en aquest àmbit de recordatori. Si
no per recuperar els nostres drets, aquestes expressions han de servir per
manifestar el nostre més sincer rebuig envers aquesta reforma laboral que se’ns ha
imposat.
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Marcos Gordaliza (CiU-ViA): vol aclarir, en primera instància, que CiU no ha fet
cap reforma laboral, només la va votar a favor donant, d’aquesta manera, suport al
Partit Popular. En definitiva, com considera que en aquest Plenari no s’ha de fer
política nacional, confirma que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, degut al
fet que, al cap i a la fi, aquesta llei va en contra dels ciutadans del municipi de Sant
Pere de Ribes, igualment.
I sotmesa la proposta a votació
aprovació per la majoria divuit vots a
Convergència i Unió, Partit Socialista de
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
del Partit Popular de Catalunya.

el Ple de la Corporació acorda la seva
favor d’Unitat Municipal 9 – Poble Actiu,
Catalunya – Progrés Municipal, i Iniciativa
Alternativa - Entesa, i dos vots en contra

7. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
La secretària fa esment de la incorporació de la relació de precs i preguntes del mes
passat a l'acta d'aquesta Sessió Plenària.
Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny-ICV-EUIA
PREGUNTA: sembla que hi ha un increment d’abandonament de gossos causat per
la situació actual. Pregunta si l’Ajuntament té estadístiques de les dades dels
abandonaments produïts durant el 2013, tant com de la Mancomunitat del servei de
recollida.
RESPOSTA: En el quadre que s’adjunta es detallen les dades dels animals recollits
pel CAAD de la Mancomunitat, referents al nostre municipi el darrer any 2013.
Comparativament podem dir que hi ha un molt lleuger augment de gossos recollits,
però també s’observa un augment més significatiu en els animals recuperats pels
propietaris, i també en els adoptats.
GOSSOS RECOLLITS A ST. PERE RIBES ANY 2013
GENER

2

FEBRER

3

MARÇ

2 SORTIDES

ABRIL

4 ADOPTATS

14

MAIG

18

AGOST

2 RECUPERATS
EUNANASIA
MOTIUS
6 SANITARIS
EUTANASIA
MOTIUS
8 HUMANITARIS
CONTINUEN
5 CENTRE

SETEMBRE

5 MORTS

JUNY

JULIOL

2013

2

1
11
3
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OCTUBRE

2 TOTAL

NOVEMBRE

5

DESEMBRE

5

TOTAL

49

49

Signat: Marcos Gordaliza i Misian
Regidor de Salut i Esports
RESPOSTA: a les nostres bases de dades hi ha constància de les següents xifres:

Comunicació pèrdua gos
Gos lliurat a P.L.
Gos lliurat al CAAD
Gos acollit per gestió de la PL
Gos abandonat

2013
230
67
50
11
50

2012
224
37
39
11
57

%
diferencia
2,68
81,08
28,21
0,00
-12,28

Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Vol informar als altres grups, que quan Iniciativa té dubtes d’una pregunta el que
fan és tornar-ho ha preguntar.
PREGUNTA: Pregunta si s’ha mantingut la reunió amb el Departament d’Educació
que havia de celebrar-se el mes de gener. De ser així demana el resultat de la
mateixa respecte del batxillerat i la seva planificació.
RESPOSTA: A dia d’avui se’ns ha confirmat per telèfon que d’Institut Montgrós
oferirà el Batxillerat. De moment no se’ns ha donat resposta de l’oferta de Cicles
Formatius per l’any que ve.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació - Educació i Treball
PREGUNTA: Volen saber si s’ha parlat amb el Departament de la Generalitat de
Serveis Socials per si hi ha alguna intenció d’incrementar el contracte Programa. Si
aquest anys hi haurà noves retallades respecte una previsió que hi havia 20132015 del qual no saben si finalment s’haurà aplicat i voldrien saber-ho.
RESPOSTA: Es respecta la previsió que hi havia. Es manté el finançament.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
PREGUNTA: Demanen la programació sobre l’evolució de les obres de Can Puig i
de la instal·lació del Centre Obert.
RESPOSTA: En aquesta data, l'Ajuntament està acabant de perfilar el cronograma
definitiu de les obres, amb l'empresa adjudicatària. En el moment en què estigui
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finalitzat es penjarà al directori X:/, per tal que pugui ser consultat per tots els
grups polítics.
Signat: Joan Garriga Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Demana les memòries dels diferents departaments de l’Ajuntament,
sobre l’activitat, incidències et., que han hagut durant el 2013.
RESPOSTA: En aquests moments cada departament està elaborant les respectives
memòries 2013, tan aviat com estiguin disponibles, es faran arribar a cada
regidor/a, hores d’ara disposem de la memòria de l’OAC 2013. Veure ANNEX 10
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández-PPC
PREGUNTA: explica que se hizo un ruego sobre los imbornales para saber cuales
se habían limpiado, por donde iban y cuantos faltaban por hacer y que se les
informara hasta su finalización.
Viendo que no se le ha proporcionado la información transforma el ruego en
pregunta.
RESPOSTA: La planificació de les neteges de la xarxa de sanejament per l’any
2013, es va fer considerant les neteges efectuades durant l’exercici anterior i
donant prioritat als punts mes problemàtics.
Durant el període 2013 s’han efectuat neteges de col·lectors, pous, reixes i
embornals als següents sectors: 1, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 18 i 19.
També s’han netejat els punts negres de la xarxa. I s’ha efectuat la neteja del total
dels embornals i reixes corresponents a la resta de sectors del municipi: 2, 4, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22
S’adjunta plànol dels sectors – Veure ANNEX 13
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREC: Respecto a la respuesta de Gobernación referente a la instalación de un
espejo de visualización para vehículos. Agradece la respuesta y pide la máxima
rapidez en su instalación.
PREGUNTA: Están recibiendo quejas de los vecinos de las urbanizaciones sobre la
poda y limpieza de cada zona. Lo ha podido comprobar él mismo en la zona del Mas
d’en Serra en la que hay varias calles sin limpiar. El Sr. Asín agradecería se le
proporcionara el calendario y se le añadieran las actuaciones del año pasado.
RESPOSTA: Durant els darrers mesos de l’any 2013 ( després de la posta en
funcionament del nou contracte amb FCC ), la neteja del Mas d’en Serra i de la
resta d’urbanitzacions en las que hem de fer el manteniment, s’està fent amb
màquina escombradora amb una periodicitat de dos cops al mes, sempre que les
màquines no tinguin avaries.
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Fora d’aquesta periodicitat la brigada de neteja actua quan es detecten punt bruts o
urgències.
Si ens arriba una incidència o demanda per part dels veïns de qualsevol espai, els
encarregats ho van a mirar i fan les neteges necessàries, sempre en funció de
l’estat de brutícia de la zona i de la disponibilitat de recursos que tenim en un
determinat moment.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Hicieron un ruego sobre los locales de la UA1 que están vacíos. Quiere
saber si ya se ha pensado hacer alguna cosa y que tipo de actuaciones se piensan
llevar a cabo.
RESPOSTA: En aquests moments s'està fent un estudi de la situació jurídica administrativa de tots els locals de la UA-1 per a conèixer en quina situació es
troben, a nivell de titularitat, possessió, ús, condicions, etc ... Una vegada finalitzi
aquesta tasca, es valorarà, des del departament de promoció econòmica de la
ciutat, la idoneïtat i oportunitat, per a realitzar actuacions encaminades a poder
destinar-los per l'exercici de diferents usos.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient , Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Pregunta cuando se volverán a colocar las tres banderas en los
mástiles exteriores de los edificios institucionales.
RESPOSTA: Tan aviat s’ha pogut fer us del pressupost prorrogat s’han comprat les
banderes per l’edifici de la Vinya d’en Petaca, que hores d’ara ja estan col·locades.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Serveis i Via Pública
Regidor/a remitent/a: Sr. Javier Rodríguez Méndez-PPC
PREGUNTA: sobre el decret 634/2013 d’adscripció de personal i té dubtes de la
situació d’aquesta persona. Pregunta perquè s’ha abaixat el sou en aquesta
persona.
RESPOSTA: En relació a aquest decret, el treballador estava ocupant un lloc de
treball amb una adscripció provisional, es va fer l’adscripció per decret. Per decisió
organitzativa es va decidir deixar sense efecte aquesta adscripció i ficar-lo en un
lloc de treball adient a la plaça que té en propietat, que és la d’administratiu. A la
RLT el lloc de Responsable Tècnic de Suport a Alcaldia i la d’administratiu sènior
tenen diferències salarials, per tant, s’ha adequat el salari al lloc de treball on està
adscrit, comportant la corresponent baixada de sou.
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Recursos Humans i Noves Tecnologies
Regidor/a remitent/a: Sra. Anna Maria Herrera Bordallo-PSC
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PREGUNTA: pregunta sobre el conveni dels treballadors de l’Ajuntament doncs el
període d’ultraactivitat està esgotat i el calendari de negociacions també està
finalitzat, per tant demanen saber com està aquesta situació i les negociacions.
Volen saber a quin preacord s’ha arribat, doncs només ha estat amb un dels
sindicats.
Demanen informació de la situació en global.
RESPOSTA: Es aquest moments, no està signada la ultraactivitat del Conveni
Col·lectiu, per tant i per aplicació de l’Estatut dels Treballadors, únicament una part
del Conveni Col·lectiu estaria vigent, és la part dels acords signats en desembre de
2012. Actualment s’ha signat un preacord amb CCOO i el SFP, pendent de la
realització de les Assemblees que donin suport al preacord signat. S’aporta una
copia del preacord.
PREACORD - Veure ANNEX 14
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Recursos Humans i Noves Tecnologies
Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran-PSC
PREGUNTA: saben que la vigília de la Festa Major va haver-hi uns incidents a
l’envelat de Ribes amb el resultat de persones ferides. També va haver-hi robatoris
amb intimidació al voltant de l’envelat. Sembla que va haver-hi cops de puny de la
persona de seguretat. Volen els informes de la policia d’aquest fets.
RESPOSTA:
INTERVENCIONS POLICIALS EN INCIDENTS SENSE DENÚNCIA
1. Fet ocorregut a l’envelat el 25 de gener a les 01:00 hores. O. G. A.
informa que ha estat implicat en una baralla entre diverses persones i ha
rebut una agressió d’una persona que coneix. No presenta cap lesió.
2. Fet ocorregut durant el ball de l’envelat, el dia 25 de gener a les 04:58
hores. Ens informen de baralla tumultuària (unes 15 pers. aprox.), just a
l’entrada de l’envelat. Els agents dissolen els implicats.
INCIDENTS DENUNCIATS JUDICIALMENT
1. Fet ocorregut el dia 25 de gener a les 02:00 hores, denunciat pel tutor
legal de S. P. A., menor d’edat i veí de Sitges. Va denunciar ser víctima d’un
robatori amb violència i intimidació el seu telèfon mòbil.
2. Fet ocorregut el dia 25 de gener a les 05:15 hores, denunciat per R. O.
G., veí de Ribes. Va denunciar a R.S.C., argentí i veí de Vilanova i la Geltrú,
per una agressió.
3. Fet ocorregut el dia 25 de gener a les 03:15 hores, denunciat pel tutor
legal del menor d’edat N. M. M., veí de Ribes. Va denunciar ser víctima d’un
robatori amb violència i intimidació el seu telèfon mòbil.
Signat: Francesc Pérez Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Regidor/a remitent/a: Sr. Joel Sans Cuadrat-PSC
PREGUNTA: Pren la paraula el regidor del Partit Socialista de Catalunya dient, que
avui s’han aprovat el conveni amb el Ger i amb l’Agrupació de Balls Popular de les
Roquetes. Demana se’ls lliurin els convenis.
RESPOSTA:
Conveni amb el Ger per les Festes de Reis i Carnaval
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Veure ANNEX 1
Conveni amb l'Agrupació de Balls Populars per Santa Eulàlia i Sant Joan
Veure ANNEX 2
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
PREGUNTA: En el mes de maig o juny es va aprovar una subvenció per la
rehabilitació del Castell de Ribes. Volen saber com està evolucionant el tema.
RESPOSTA: En relació a la subvenció per la rehabilitació del Castell de Ribes cal
informar que, mitjançant Edicte del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, de data 20 de desembre de 2013,
publicat al DOGC en data 24 de desembre, es va obrir el termini d'informació
pública de l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya (PUOSC). Tenint present que l'actuació sol·licitada pel Castell de Ribes
s'havia planificat a l'anualitat 2017, durant el termini d'al·legacions, es va presentar
un escrit, pel qual es va demanar que s'avancés aquesta anualitat a l'any 2014,
tenint present que el projecte tècnic ja està aprovat i només es resta a l'espera
d'iniciar la contractació una vegada s'incorporin les inversions de l'any 2013. En
aquesta data, resta pendent, per part de la Generalitat de Catalunya, la resolució
de l'al·legació formulada.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme. Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
Manifesta que l’activitat de decrets ha estat important, això ha suposat una
dificultat per treballar la informació.
PREGUNTA: sobre el decret 574/2013 de modificació de pressupost núm. 18. De
despeses han estat 116.391,10 € i l’expedient es formalitza segons el tall de
l’annex 1. Demanen aquest annex 1.
RESPOSTA: Veure ANNEX 3
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: sobre el decret 606/2013, de modificació pressupost núm. 20. La
modificació de l’estat de les despeses de 178.870,47 € i també es fa esment a
l’annex 1. Demana l’annex 1.
RESPOSTA: Veure ANNEX 4
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: sobre el decret 01/2014 d’aprovació de pressupost prorrogat per
l’exercici 2014. Sobre els ajustos de pressupost tant d’ingressos com de despeses.
Lamenten que abans d’aprovar i passar per decret aquesta aprovació de pressupost
prorrogat. Es podria haver tingut en alguna reunió un punt de contacte. Demana
si es podria tenir accés en aquest pressupost prorrogat.
RESPOSTA: Al ple de febrer es presenta la proposta de pressupost per l’any 2104.
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Si el ple acorda l’aprovació d’aquest pressupost es preveu possibilitar la consulta
del mateix tant pels grups polítics com per la ciutadania en general de forma
oberta. Per aquest motiu, i per la immediatesa de la possible aprovació, es decideix
centrar els esforços en la exposició pública i permanent del pressupost aprovat i no
del prorrogat.
De totes maneres us vull recordar que el pressupost municipal és públic i que per
tant si el voleu consultar ho podeu fer en qualsevol moment demanant-ho als
serveis econòmics de l’ajuntament.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: que hi ha un altre modificació de pressupost núm. 1 del 2014, amb
modificació de l’estat de les despeses de 328.785,95 € i també es fa esment al
detall de l’annex 1. demana tenir-ne accés.
RESPOSTA: Veure ANNEX 5
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: sobre les fetes, que la seva aprovació tant de les activitats com de
les despeses s’ha fet per decret i no pas per la Junta de Govern Local. Pregunta
sobre el decret 029/2014 demana l’aclariment de les xifres doncs es parla d’un
global de 78.000€, però desprès es diu que no són aquests sinó 58.000€ i aleshores
si es sumen les quantitats especificades en sumen 85.000€ i per aclarir tot això.
Demana l’informe de tancament de la Festa major de Sant Pau.
RESPOSTA: Hores d’ara s’està realitzant el tancament, en quan estigui disponible
es farà arribar.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
PREGUNTA: sobre el decret 616/2013 d’aprovació de l’activitat de la Festa de Cap
d’Any, demana el conveni i els números quan estiguin tancats.
RESPOSTA: Hores d’ara s’està realitzant el tancament, en quan estigui disponible
es farà arribar, junt amb el conveni.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
PREGUNTA: sobre el decret 017/2014 de Cavalcada de Reis Mags si se’ls pot
facilitar l’informe de tancament quan es tingui.
RESPOSTA: Hores d’ara s’està realitzant el tancament, en quan estigui disponible
es farà arribar.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
Manifesta, que els decrets tenen un ordre i si hi ha un decret núm. 4 per força ha
d’haver-hi un 3 i un 2 i un 1.
50

Ple ordinari
25 de febrer de 2014

En aquest sentit volen manifestar que han trobat a faltar els següents decrets 585,
592, 599, 600, 601, 635, 636, 637, 639, 640, 643.
PREGUNTA: que ha passat amb els decrets que falten.
RESPOSTA: Els decrets d’alcaldia és troben previstos, entre d’altres al R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats locals i es la forma
mitjançant la qual l’alcaldessa dicta els actes administratius de totes les seves
competències.
Mitjançant decret d’alcaldia 436/2013, de data 2 d’octubre
l’alcaldessa va delegar pràcticament, en la seva totalitat totes les competències en
favor de la Junta de Govern Local. El mes de desembre es celebren menys juntes
de govern local per la gran majoria de dies festius existents i per aquesta raó i en
aplicació del decret de delegació ja esmentat l’alcaldessa fa ús de les seves
competències i es dicten molts més decrets per donar compliment als principis
d’eficàcia i eficiència que han de regir en qualsevol administració.
Entre d’altres motius els decrets són estrictament necessaris i resulten una eina
molt útil perquè finalitza l’any pressupostàriament parlant, s’atorguen i justifiquen
subvencions, ja siguin atorgades o concedides, finalitzen els contractes de persones
vinculades a programes, s’han de contractar a personal nou vinculats també a
programes, cal regularitzar les despeses de la seguretat social que sempre
s’aproven a mes vençut però a càrrec, en aquest cas de l’exercici pressupostari
anterior, cal aprovar el pagament de totes les factures corresponents a treballs
adjudicats i executats durant l’exercici pressupostari que correspongui, entre
d’altres. A més cal dir que tots aquests actes administratius comporten a la vegada
tota una sèrie d’apunts comptables, apunts que es fan amb un programa que obliga
a fer una bolcada de dades de l’any anterior que requereix el seu temps i les seves
comprovacions.
Per això els darrers números de decrets sempre corresponen a decrets de caràcter
econòmic, que corresponen a tresoreria i intervenció per tal entre d’altres de
modificar pressupost (que cal realitzar si s’atorga una subvenció a finals de
desembre i no es trobava prevista), modificació que farà falta i resultarà necessària
per contractar al personal vinculat a programa, entre d’altres, aprovació de
factures, aprovar la regularització d’ingressos i despeses, aprovació de reposició de
bestretes, pagaments a justificar, i realitzar operacions de tancament i aquests a la
seva vegada es troben condicionats a la conformació de les factures, a la
regularització de les despeses de la seguretat social, entre d’altres.
Cal dir que el procediment utilitzat en l’atorgament o dictat de decrets s’ha realitzat
de la mateixa manera que els anys anteriors i s’ha donat compte dels mateixos de
la mateixa manera que s’ha fet en exercicis anteriors perquè el funcionament dels
decrets no s’ha modificat, no es objecte d’organització o discrecionalitat d’aquest
equip de govern sinó que resulta un mecanisme de funcionament de la pròpia
administració i forma part de la dinàmica de la mateixa.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda Organització Interna
Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado-PSC
PREGUNTA: els falta per arribar les actes, així com convocatòries de Junta de
Govern la del 17 i 23 de desembre, i li falten les convocatòries 7 i 14 de gener.
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RESPOSTA: Junta de Govern Local del mes de desembre de 2013:
3, 10, 17 I 30 DE DESEMBRE (el 23 de desembre no hi va haver Junta de Govern),
s’adjunten els correus electrònics amb l'ordre del dia de la Junta enviades als
regidors de l'oposició amb temps i forma.
Veure ANNEX 6
Junta de Govern Local del mes de gener de 2014:
14, 21 i 28 DE GENER (el 7 de gener no hi va haver Junta de Govern), s’adjunten
els correus electrònics amb l'ordre del dia de la Junta enviades als regidors de
l'oposició, en aquest és cert que no van rebre la del dia 14 de gener, qui ho envia
habitualment estava de vacances de Nadal, i qui ho va convocar al no tenir
coneixement que havia de fer-se, no ho va enviar.
Veure ANNEX 7
En quant a les actes estan totes enviades, menys la del dia 17 de desembre,
aquesta es va aprovar el 30 de desembre, i pel mateix motiu (vacances de Nadal)
no va ser enviada.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: Demana que en la Junta de Govern del 10 de desembre va haver-hi 5
punts amb informe desfavorable d’Intervenció. Demana se’ls facin arribar. Els punts
són 8, 12, 13, 20, 23. També hi ha punts amb l’informe d’intervenció amb
observacions i els punts són 14, 16, i el punt d’urgència 35.1.
RESPOSTA: Veure ANNEXOS 11
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
PREGUNTA: Vol saber com està el tema del pagament de la subvenció del 2013 al
Casal de la Gent Gran tant de Ribes com de Roquetes.
RESPOSTA: Es va donar resposta al Ple.
Signat: Tomàs Carandell i Barizzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
PREGUNTA:
demana l’informe d’intervenció del decret 630/2013-Modificació
aportació municipal contractes concessions administratives llars d’infants per
tancament d’aules i actualització IPC.
RESPOSTA: Veure ANNEX 12
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació-Educació i Treball
Regidor/a remitent/a: Sr. Francisco José Perona Jiménez-PSC
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Explica que el dia del prego quan van sortir es van trobar a les fosques vol saber si
va ser una avaria o una indicació d’ algú, i de ser una avaria demana l’informe de
seguiment de la incidència i si va ser una indicació demana saber el per què.
PREGUNTA: demana que es faci l’informe de Governació perquè els va semblar
que era una mica perillós.
RESPOSTA: No hi ha constància de cap risc com a conseqüència de l’apagada
programada de llums.
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació o Mobilitat
PREGUNTA: Els ha arribat una documentació sobre el tema del conveni del bar i
alguns preus. Demana tota la documentació del tema de l’envelat i els informes.
RESPOSTA:
Documentació envelat (lloguer)
Veure ANNEXOS 8
Conveni Barraques per la gestió de la barra del bar ( Festa Major St Pau)
Veure ANNEX 9
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
no sap si s’ha pres una decisió sobre el Pla de Vianalització de la Plaça de la Vila.
Resta a l’espera d’aquesta decisió.
Fa un PREC i explica, que hi havia unes mesures a prendre i s’havia agafat el
compromís amb la gent de la Costeta que es reforçaria la senyalització a la rotonda
dels Cards amb Carretera de Sitges, i també a la Carretera de Sitges amb Lluís
Companys sobre unes actuacions per reforçar la senyalització.
PREGUNTA: com està això perquè pensa que potser va quedar aturat a l’estiu.
RESPOSTA: S’estan fent reunions tant amb veïns com amb comerciants de la zona
i FEMRibes, i s’estan recollint diferents sensibilitats i aportacions de cara a elaborar
una proposta definitiva.
Signat: Francesc Pérez Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Regidor/a remitent/a: Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREC: La regidora del Partit Socialista de Catalunya planteja que el tema de les
preguntes fetes sobre els decrets no està normalitzat com es contesten, però els
agradaria que es fes la resposta el més àgil possible.
PREGUNTA: sobre el decret 634/2013 i l’adscripció d’aquesta persona que estava
a l’Alcaldia a un altre departament amb la consegüent abaixada de sou
corresponent.
Demana els criteris que s’han fet servir per fer aquesta canvi, i vol fer constar que
el propi treballador ha entrat una instància a l’ajuntament en la qual posa de
manifest que no està d’acord amb la decisió presa per l’Equip de Govern.
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Que el 7 d’octubre va mantenir una reunió amb l’Alcaldessa en la qual aquesta li va
comentar que no podia estar a l’Alcaldia perquè era com un càrrec de confiança
política, ja que, ajudava a l’anterior Equip de Govern i en cap moment se li va dir
que deixaria de percebre 8000€ anuals que representa la baixa del seu sou.
Demana un aclariment dels criteris seguits i respecte el que s’ha decidit per aquest
lloc de treball.
RESPOSTA: En relació a aquest decret, el treballador estava ocupant un lloc de
treball amb una adscripció provisional, es va fer l’adscripció per decret. Per decisió
organitzativa es va decidir deixar sense efecte aquesta adscripció i ficar-lo en un
lloc de treball adient a la plaça que té en propietat, que és la d’administratiu. A la
RLT el lloc de Responsable Tècnic de Suport a Alcaldia i la d’administratiu sènior
tenen diferències salarials, per tant, s’ha adequat el salari al lloc de treball on està
adscrit, comportant la corresponent baixada de sou.
Signat: Maribel Lucas I Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREC: Demana que els decrets s’enviïn partits entre la Comissió Informativa i el Ple
i indexats.
PREC: S’han rebut 112 decrets i amb la Festa Major pel mig s’ha fet difícil la feina
de l’oposició.
Pensa que s’haurien de delegar el màxim de temes en els òrgans col·legiats com el
Ple o la Junta de Govern. Els sorprèn que aquest Govern faci servir un 25% més de
decrets que l’anterior. Prega que si hi ha òrgans col·legiats els temes que sempre
s’han aprovat per Junta de Govern es continuï presentant per Juntes de Govern
perquè així hi ha els informes, sinó els han de demanar expressament.

8. Renúncia i acceptació càrrec de regidor
“Vist l’escrit presentat en data 20 de novembre de 2013 i núm. de registre
d’entrada E201313681 en aquest Ajuntament per la Sra. BELEN GARCIA MERAT,
regidor d’aquesta Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades
en data 22 de maig de 2011, i que va prendre possessió del seu càrrec en data 11
de juny del mateix any com a representant de PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
(PP), en el qual manifesta de mode clar la seva renúncia voluntària i irrevocable al
càrrec de regidora. Es va prendre raó de la seva renúncia al Ple de l’Ajuntament de
data 17 de desembre de 2013.
Vistos els articles 182 de la LOREG i 9.4 del ROF, així com el contingut de la
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, que va deixar sense
efecte la instrucció de 19 de juliol de 1991, sobre substitucions de càrrecs
representatius municipals.
Atès que en data 11 de febrer de 2014 i núm. de registre d’entrada
E201401701 presenta la seva renúncia a ser proclamada electe i cobrir la vacant de
regidora que li pertoca per l’ordre de llista electoral la Sra. MCCC.
Atès que en data 11 de febrer de 2014 i núm. de registre d’entrada
E201401702 presenta també la seva renúncia a ser proclamat electe i cobrir la
vacant de regidor que li pertoca per l’ordre de llista electoral el Sr. JEG.
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Atès que en la mateixa data i núm. registre d’entrada E201401703 presenta
també la seva renúncia a ser proclamat electe i cobrir la vacant de regidora que li
pertoca per l’ordre de llista electoral la Sra. AES.
Atès que la següent persona del PARTIT POPULAR DE CATALUNYA que li
correspon cobrir la vacant, la Sra. GUADALUPE NOGALES ALVAREZ, ha presentat
acceptació expressa en escrit de data 11 de febrer de 2014 i núm. de registre
d’entrada 201401704, el seu desig d’incorporar-se com a regidora a l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Prendre raó de la renúncia presentada pels tres candidats següents
de la llista del PPC, la Sra. MCCC, el Sr. JEG i la Sra. AES.
SEGON.- Oficiar a la Junta Electoral Central als efectes que procedeixi a
l’expedició de la credencial de regidora electa a favor de la candidata següent de la
llista electoral de PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, la Sra. GUADALUPE NOGALES
ALVAREZ., amb la finalitat de cobrir la vacant, previ compliment dels requisits
legalment establerts.”
El Ple de la Corporació pren raó de la renúncia al càrrec de la regidora Sra.
BELEN GARCIA MERAT, així com la renúncia presentada pels tres candidats
següents, i acorda enviar ofici a la Junta Electoral Central, perquè expedeixi la
credencial a favor de la candidata Sra. GUADALUPE NOGUERES ALVAREZ.

9. Mocions, precs i preguntes
Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny ICV-EUIA
1. Fa un prec, per tal de demanar que es faci arribar el ROM a tots els grups.
2. Demana les memòries dels diferents departaments de l’Ajuntament.
3. Demana la memòria tècnica i econòmica de la Mancomunitat Penedès
Garraf, concretament la de tractament de residus.
4. Com està el contracte de la telefonia mòbil, els plecs de condicions o el
telèfon fixa.
5. Vol saber si dintre del pla de concertació de la Diputació, s’ha demanat la
revisió del Pla Local d’Habitatge, per tal que pugui emergir el tema dels
habitatges buits.
6. En quina fase es troba el Conveni dels treballadors (laborals i funcionaris).
7. Prec: sobre els entorns escolars, a nivell pública (Parellades i Mediterrània).
8. En quina fase es troba la nova web municipal i demana que es faci una
prèvia per tal de saber com s’està estructurant.
9. Sobre el Pla de vianalització, en quina fase es troba.
Lluis Giralt (CiU-ViA): hi ha un preacord amb el comitè d’empresa. El sindicat
majoritari va fer una assemblea, on va haver una acceptació molt important.
Properament, el sindicat de la policia, farà, també, una assemblea per exposar
aquest preacord.
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Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana se li faci arribar el document del
preacord.
Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández PPC
1. Vol saber com està el tema de la fibra òptica pel municipi.
2. Pregunta pel carrer Jacint Verdaguer, es troba molt brut i es queixa que
s’està convertint en un pipican i com està el tema del carrer que estigui
tallat pel mig.
3. Hi ha plaques amb els noms dels carrers en molt mal estat, pregunta si es
farà alguna intervenció.
4. Vol saber si hi ha la possibilitat de col·locar reductors de velocitat al carrer
Miquel Servet, entre el carrer Múrcia i el carrer Ortega i Gasset.
5. Torna a recordar que resta a l’espera que li truquin per mirar el tema del
mirall al carrer Ortega i Gasset de Les Roquetes.
6. Al carrer Puig de la Mola, hi ha tres fanals que no funcionen des de fa unes
tres setmanes. També, al carrer Guilleries, normalment, els fanals no
funcionen bé.
7. Respecte al tema del mercat (dels dimecres), no hi ha il·luminació. Demanen
una solució, la qual seria bona pels veïns i pels paradistes.
8. Demana es modifiqui la forma d’enviar la documentació. Ha estat caòtic i
amb un important desordre. Demana que els canvis que es facin de personal
no perjudiqui al serveis corresponents. Demana que es posi remei a aquesta
situació.
L’alcaldessa diu que demanen massa informació. El regidor diu que és el seu dret
poder rebre la documentació que consideren necessària.
José Luis Llácer (UM9-PA): informa que el tema de la il·luminació del mercat
pertany a la SUPP-9 i encara no està recepcionada, i es va fent però val diners.
Igualment, confirma que no li donaran per escrit. El senyor regidor Asín demana
que es subsani el més aviat possible.
Regidor/a remitent/a: Sr. Javier Rodríguez PPC
1. Prec: demana no se li faci arribar el ROM. Aclareix que a l’article 6 regula les
intervencions de menor a major (en precs i preguntes), al contrari que en el
Ple de l’Estat del municipi, que va de major a menor. Però a l’article 24,
torna a dir que l’explicació de vot torna a anar de menor a major
(l’alcaldessa diu que s’ho revisaran, encara que explica que si algú no aixeca
la mà per parlar, se li hagi d’obligar a parlar i, per tant, cal demanar la
paraula).
Regidor/a remitent/a: Sra. Ana Herrera PSC
Sobre les obres del CAP de Ribes, han dit que s’iniciaran les obres a finals d’any,
demana per escrit la confirmació (l’alcaldessa aclara que va ser fruït d’una reunió
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mantinguda). Doncs, quan es tingui per escrit demanen tenir còpia del compromís
de la Generalitat i la partida pressupostària on estaran els diners disposats.
Prec: també demana que hagi la mateixa pressió per l’ampliació del CAP de Les
Roquetes (l’alcaldessa li confirma que en la mateixa reunió mantinguda, els hi van
dir que fins el 2016 no podien concretar res més).
Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran PSC
1. Demana totes les memòries de les diferents regidories.
2. Demana les Memòries dels 10 anys del servei de Mediació.
3. També, insisteix que ha estat un autèntic desori organitzar-se amb la
documentació rebuda (des de les passades comissions informatives, fa 15
dies, ha tingut el correu col·lapsat).
Regidor/a remitent/a: Sr. Joel Sans Cuadrat PSC
1. Demana l’annex del decret 636/13 – Aprovació despeses i aprovació
despeses i obligacions de pagament d’assignacions als regidors de la
corporació.
2. Considera l’ús dels recursos públics amb fins particulars com un fet molt
greu. Aquest és el cas del senyor regidor José Luis Llácer, regidor de Via
Pública i titular de la brigada municipal. A més, és membre de la colla de ball
de diables de Les Roquetes. Aquests dos càrrecs tenen un punt de trobada
en les obres de banys i en l’ampliació del magatzem que s’ha fet al local de
la colla. Amb quin criteri, els costos i els informes tècnics que acompanyen
aquestes actuacions. Demana saber si es pot compensar a d’altres entitats
culturals i als seus locals, respecte a aquest greuge que consideren que s’ha
produït.
3. Considera ocultació de la informació, respecte al següent tema. L’11 de
febrer reben un correu electrònic del cap de l’atenció ciutadana (fa lectura),
acompanyat de dos documents. Tot això, ho aporta l’Entitat Urbanística i de
Conservació Rocamar. La instància és de data 20 de desembre. El seu grup
s’ha assabenta d’aquesta entrada gairebé dos mesos més tard, quan
aquesta entitat demanava que es posés en coneixement de tots els
membres del Ple i, això, no s’ha fet. Demana explicacions (l’alcaldessa
explica que en data 20 de desembre, es fa una fotocòpia i es posa a la
“cubeta”. Al cap del temps, l’OAC es dóna compte que ho ha traspapel·lat i,
llavors, ho envia per correu electrònic. A més, diu que la senyora regidora
Abigail Garrido ja va trucar. La regidora explica que va enviar un correu
electrònic en resposta a l’enviat per part del cap de l’OAC, perquè mancava
informació. Diu que a la “cubeta” no hi era. L’alcaldessa li diu que sí que hi
era i afirma que són coses greus però que no cal ser tant dramàtic. Estem
parlant de persones de l’ajuntament i que són coses que a un treballador de
la Casa li pot passar, el fet de transpapel·lar un paper). El regidor demana
que es posi remei perquè no torni a passar i, a més, demana la resposta a la
instància (l’alcaldessa li confirma que, evidentment, hi ha una resposta).
4. Respecte a la comissió informativa del passat dia 10, on es van produir dos
fets: una convocatòria pel dia 13 d’una altra comissió informativa per tal
d’ampliar tota la documentació (a la qual van accedir) i, també, una reunió
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per la Casa de la Vila (el mateix dia 13). Respecte a aquesta segona reunió,
el seu grup va expressar la seva opinió i comenta que el senyor regidor Joan
Garriga va dir que si havia tants problemes per trobar-se, “tirarien pel dret”
(el regidor vol deixar de manifest aquesta frase, quan el seu grup només va
demanar que se’ls convoqués amb antelació i fer-ho amb tots els membres
del consistori). Vol saber, en definitiva, si finalment es convocarà aquesta
reunió.
Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla PSC
1. Sobre una resposta que han donat en aquest darrer Ple, on confirmen que
es farà batxillerat a l’institut Montgròs. Vol saber quines modalitats es
cursaran (l’alcaldessa diu que no s’ha especificat, encara. Ha estat via
telefònica i en un parell de setmanes sabrem alguna cosa més).
2. Vol saber també si es mantindran els P3 (l’alcaldessa diu que a Ribes encara
manquen unes places, però encara no han donat resposta i respecte a Les
Roquetes, es mantindran).
3. Va demanar algunes actes de JGL que va sol·licitar (concretament, la del 17
de novembre). La resposta que li van donar, va ser que la persona que les
feia arribar, estava de vacances. La torna a sol·licitar.
Regidor/a remitent/a: Sr. Francisco José Perona PSC
1. Torna a demanar l’informe de Governació davant la inseguretat que es va
crear amb l’apagada de llums en el correfoc (no volen el seu parer, en
aquest cas).
2. Torna a demanar l’informe de Serveis Territorials referent a l’envelat.
3. Explica que han tingut una queixa sobre un parc al carrer Aneto, en relació a
unes andròmines que hi ha ja fa uns mesos. Demana que es netegi
oportunament.
4. Respecte a la vianalització de la plaça de la Vila, recorda que han demanat
informació en diverses ocasions i només els han donat informació molt breu,
en canvi, a la premsa sortia ja que tenien una solució, sense haver fet cap
reunió amb els grups municipals. Es pregunta si aquesta és la participació
que demanaven fa uns mesos a l’anterior equip de govern (l’alcaldessa li
demana que no confongui, degut al fet que la participació que el seu grup
demanava es referia amb els veïns afectats). Considera que s’hauran
d’esforçar molt per tirar-ho endavant. L’anterior equip de govern va deixar
participar a la gent, i una mostra clara és que la proposta inicialment
presentada va ser modificada substancialment (recorda que els van titllar de
no ser demòcrates, i ara sense fer cap reunió van dient que ja tenen la
solució). Demana coherència, per la qual cosa, demana s’enceti un procés
de participació, tal i com demanaven ells anteriorment (l’alcaldessa li diu
que no tingui cap dubte que es portarà a terme). El regidor li demana que,
per respecte institucional, comencin a informar als grups municipals com a
representants dels ciutadans.

Per finalitzar, l’alcaldessa informa que la comissió informativa es trasllada al dilluns
(7 de la tarda), a causa d’actes del carnaval.
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I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa
dóna per finalitzada la sessió quan passen quatre minuts de dos quarts de dotze 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'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA
ELS REGIDORS/ES
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