Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 25 DE MARÇ
DE 2014, TRASLLADAT PER UNANIMITAT DELS REGIDORS I REGIDORES DEL 18 DE
MARÇ DE 2014, EL QUAL NO ES VA CELEBRAR PER MOTIUS TÈCNICS
Sant Pere de Ribes, vint-i-cinc de març de dos mil catorze, quan passen quaranta minuts de les
set del vespre, es reuneixen els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de
l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca a Les Roquetes, 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.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
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 Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sra. Criseida Ramírez Domínguez

Interventora
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1. Pressa de possessió nova regidora PPC
2. Donar compte de decrets
3. Donar compte de l’informe de Morositat corresponent al quart trimestre de 2013
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
4. Declarar obra d’interès municipal amb bonificació ICIO i exempció taxa de la llicència
per neteja de la franja forestal Masia Can Pere de la Plana
5. Aprovació actes de comprovació del Patrimoni Econòmic de l’Ajuntament referides a
16/09/2013 i a 20/09/2013
6. Aprovació de despesa i liquidació de l’encomana de Gestió del Local pel Casal d’Avis
Roquetes del Parc Central a Garraf Promocions Municipal
7. Aprovació provisional de la taxa 2014 pel servei d’aigua potable al municipi
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
8. Aprovació de l’establiment del servei públic i reglament d’ús de la instal·lació
esportiva Tennis Can Macià de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
9. Aprovació modificació ordenança núm. 56 reguladora dels preus públics per la
prestació dels serveis d’esports
10. Aprovació plec de clàusules concessió instal·lació esportiva Tennis Can Macià
ALTRES ASUMPTES
11. Renúncia i acceptació càrrec nou regidor PSC
12. Mocions
12.1.- Moció presentada pel Grup Municipal Socialista (PSC) per a la creació
d’una mesa de participació per al desenvolupament econòmic del municipi
12.2.- Moció presentada pels Grups Municipals d’UM9 i CIU-VIA en favor de la
pau i la no violència
12.3.- Moció presentada pels Grups Municipals d’UM9 i CIU-VIA de suport a la
campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la Independència”
Urgència. Modificació Pressupost 6/2014
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
14. Mocions, precs i preguntes
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En primera instància, l’Alcaldessa lamenta els incidents repetits aquestes darreres dues
setmanes en referència a les llums de la Sala de Plens de Les Roquetes i per la qual cosa
aquesta sessió es celebrarà a la Sala Polivalent de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca
a Les Roquetes. Així mateix, fa referència a la mort de l’ex-president Adolfo Suárez, com a
protagonista de la recent història i política espanyola i de l’etapa de la transició, a l’igual que la
resta de portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament.
Anna Gabaldà (alcaldessa): “Abans de començar voldria fer esment, aquest cap de setmana
moria el que va ser president de l’estat espanyol i un dels protagonistes de l’anomenada
transició espanyola, Adolfo Suárez, independentment de l’opinió que cadascú de nosaltres
pugui tenir sobre la seva gestió i posicionament polític, el cert és que fou protagonista d’un dels
moments més importants de la recent història i política espanyola des de la guerra civil, tot i
que la transició té diferents lectures, igual que la valoració dels seus protagonistes, però això
no treu que puguem fer un recordatori en nom de tots els grups municipals i del mateix
Ajuntament, la pèrdua de l’expresident espanyol Adolfo Suárez.”
L’alcaldessa crida l’atenció a un membre del públic, dient-li que haurà d’estar en silenci i haurà
de saber estar-se perquè sinó haurà d’abandonar la sala, que diu literalment: “este Pleno no es
válido sinó está presidido por la bandera española.”
Abigail Garrido (PSC-PM): “Bé, voldria fer, també, esment a la figura de l’expresident Adolfo
Suárez, que al llarg d’aquests dies als mitjans de comunicació hem pogut tenir, penso, al llarg
de totes les emissions que s’han fet respecte a la seva persona i a la seva figura i vull destacar
i així penso també, el nostre grup, vull destacar el seu compromís, la seva manera d’entendre
el diàleg i la seva manera d’entendre el consens. I creiem que aquesta hauria de ser, en
principi, per entomar el que ara necessitem que seria una segona transició en aquest país, per
tant, recordar aquesta figura i recordar els valors que representava la seva manera de fer
política, i en aquest sentit demanar-vos també perqué ara són més necessaris que mai.
Gràcies.”
Javier Rodríguez (PPC): “Por nuestra parte también recordar la figura de l’expresidente
español Adolfo Suárez. Supone una gran pérdida de una gran persona, conciliadora con todo el
estado español y todas las fuerzas políticas dió pie a que se pudiera comenzar la concordia
dentro del estado español, España, y como ya he dicho es una gran pérdida y tendríamos que
recordar todos que estamos en esta mesa sentados gracias a personas como él. Gracias.”
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): “Simplement, volia deixar constància que si que entenem que
és un bon motiu per parlar i poder fer una valoració històrica dels temps que van significar el
final de la dècada dels 70. Que no estem d’acord amb moltes de les valoracions que s’han anat
fent i les mostres que s’han anat donant aquest cap de setmana i les lectures sobre el mateix
procés de transició no protagonitzada per una persona, sinó, en tot cas, per una població, per
una societat, i que entenem que el que ha de sortir a la llum en aquests moments, és
precisament, aquest protagonisme que també en tot cas aquest cap de setmana han tingut les
marxes per la dignitat de la ciutadania que es la que ha tornat a demostrar ben bé el sentit
d’una transició i d’una democràcia. Moltes gràcies.”
Joan Garriga (UM9-PA): “En nom del grup municipal UM9 voldria dir unes paraules. És cert
que la trajectòria personal i política del difunt Adolfo Suárez és complexa i, certament, haurà de
ser objecte d’una anàlisi rigorós i assossegat. Sobretot, tenim en compte la trajectòria
d’aquesta persona que va passar de ser membre del “movimiento” i falangista, a encapçalar la
reforma política. Ara bé, la mort del senyor Suárez ha servit, crec jo, o el nostre grup creu, que
ha servit un cop més o està servint un cop més per lo que podem llegir, per desenvolupar-se
alguns dogmes d’aquella anomenada adulterada transició, que si va ser modèlica, que si va ser
pacífica, que si no hi va haver vencedors i vençuts, res de tot això és veritat. I la mort d’en
Suárez malauradament no està servint per altra cosa, creiem, per perpetuar interessadament
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una tasca de revisionisme històric en aquesta gegantina estafa que per nosaltres va ser la
transició.”
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1. Pressa de possessió nova regidora PPC
Anna Gabaldà (alcaldessa): “Prometeu, doncs, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia.”
Guadalupe Nogales (PPC): “Sí, lo juro.”
Anna Gabaldà (alcaldessa): li dóna la benvinguda al plenari de l’ajuntament.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana saber si serà possible fer la gravació de les intervencions
dels regidors i de les regidores en condicions òptimes perquè ho considera indispensable. En
cas contrari, sol·licitaria un ajornament.
Anna Gabaldà (alcaldessa): confirma que sí serà possible, inclòs Canal Blau ho garanteix, per
la qual cosa, serà possible disposar de l’acta corresponent quan sigui el moment.
La regidora senyora Abigail Garrido Tinta, del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), pregunta a l’Alcaldessa senyora Anna Gabaldà Felipe si garanteix la
gravació de totes les intervencions de la Sessió Plenària. Aquesta contesta afirmativament, i
que, per tant, no hi haurà problemes amb el seu enregistrament.
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2. Donar compte de decrets
Es dóna compte dels decrets següents:
LLISTAT DECRETS MES DE FEBRER
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0066

Inscriuré en el llibre d'Unions Civils de l'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes als Srs. AG i MA amb expedient
núm. 2/2014.

03/02/2014

2014 / 0067

Inscriure en el llibre d'Unions Civils de l'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes als Srs. JS i CVR, amb expedient
núm. 5/2014.

03/02/2014

2014 / 0068

Incoar expedient sancionador a la senyora C.G.C. amb 03/02/2014
DNI núm. 52.425.968-K per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

2014 / 0069

Desestimar les al·legacions presentades en l’expedient 04/02/2014
sancionador 1300003101, a nom de C.S.P., incoat per
la infracció de circulació anteriorment descrita i imposar
la sanció de 100,00 euros de multa que així mateix es
fa constar.

2014 / 0070

Estimar el recurs presentat en l'expedient sancionador 04/02/2014
descrit anteriorment, incoat per la infracció de circulació
que s'indica, en el sentit de deixar sense efectes la
sanció imposada, procedint a l’arxivament de
l'expedient.

2014 / 0071

Atorgar llicència per la instal·lació d’activitat de caràcter 05/02/2014
no permanent desmuntable, al costat del Centre Cívic,
coincidint amb la celebració d’un concert al nucli de Les
Roquetes.

2014 / 0072

Declarar al Sr. D.B.A. amb DNI núm. 48.182.970-V com 05/02/2014
a responsable de embrutar les vies públiques i
qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.

2014 / 0073

Aprovació genèric sancions de trànsit

2014 / 0074

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm. 14004878, 05/02/2014
del dia 24 de gener de 2014 i procedir a l’arxiu de la
relació annexa núm. 14005956 del dia 31 de gener de
2014 per desconeixement de la identitat del presumpte
infractor.

2014 / 0075

Imposar sanció genèrica sancions de trànsit

05/02/2014

2014 / 0076

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1300003818 JMM, incoat per la infracció
de circulació que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa constar.

05/02/2014

2014 / 0077

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1300004163 JFGP, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

05/02/2014

2014 / 0078

Imposar a la Sra. M.S.D. la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art. 94.02 del

05/02/2014

05/02/2014
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Reglament de Circulació.
2014 / 0079

Designar advocat al Sr. Santiago Blanco Serrano,
davant el contenciós administratiu 310/2012 interposat
pel Sr. IFAG

05/02/2014

2014 / 0080

Aprovació factures presentades a càrrec de la
subvenció atorgada pel Fons per a la regularització
d'urbanitzacions - UA-26 ROCAMAR

10/02/2014

2014 / 0081

Aprovació justificació aportació econòmica 2012
presentada per l'associació "El casal de jubilats i
pensionistes de les Roquetes"

10/02/2014

2014 / 0082

Aprovació conveni amb el casal de jubilats i
pensionistes de Les Roquetes pel 2014

10/02/2014

2014 / 0083

Aprovar la concessió i el pagament d'un avançament al 11/02/2014
Sr. IAC a compte de la nòmina complementària de
gener de 2014 per import de 209,41€

2014 / 0084

Aprovar la concessió i el pagament de l'avançament
11/02/2014
sol·licitat a la Sra. TRI de la nòmina de febrer per import
de 256,51€

2014 / 0085

Aprovació de programació pròpia de l’envelat instal·lat
al pati de Can Puig pels mesos de febrer i març 2014

12/02/2014

2014 / 0086

Incoar expedient sancionador al Sr. A.F.F. amb DNI
núm. 28.776.650-Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

17/02/2014

2014 / 0087

Incoar expedient sancionador al senyor L.M.A. amb
DNI núm. 76.099.062-C per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

19/02/2014

2014 / 0088

INCOAR procediment de restauració de la legalitat
19/02/2014
urbanística contra la Sra. JHP per les obres consistents
en construcció d’un mur de pedra i ampliació de
edificació existent en sol urbanitzable a la parcel·la 101
de Mas Parés de Salt.

2014 / 0089

Imposar a la Sra. L.T.G. la sanció de 200,00 i proposar 19/02/2014
la retirada de 3 punts, com autora de la infracció
tipificada en l’art. 18.02.1 del Reglament de Circulació.

2014 / 0090

Imposar al Sr. D.A.C. la sanció de 200,00-€., com autor 19/02/2014
de la infracció tipificada en l’art. 94.02 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0091

Aprovació autorització de despesa de personal anual a 20/02/2014
l'exercici 2014 pel pagament de triennis

2014 / 0092

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs. 20/02/2014
AC i PM, amb expedient núm. 6/2014.

2014 / 0093

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs. 20/02/2014
FC i MSM, amb expedient núm. 6/2014.

2014 / 0094

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs. 20/02/2014
JAA i MJS, amb expedient núm. 8/2014.

2014 / 0095

Reposició al seu lloc al Sr. ERM, adscripció provisional 20/02/2014
al lloc de treball d'advocat sènior i aprovar despesa
salarial i seguretat social per tot el 2014.

2014 / 0096

Imposar al Sr. J.M.D.C. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.04 del

21/02/2014

7

Ple ordinari
25 de març de 2014

Reglament de Circulació.
2014 / 0097

Imposar al Sr. A.C.G. la sanció de 100,00-€., com autor 21/02/2014
de la infracció tipificada en l’art. 94.02 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0098

Incoar expedient sancionador a la senyora D.P.J. amb
NIE núm. X-6684247-X per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

24/02/2014

2014 / 0099

ANUL•LAR expressament, el decret 40/2014, de data
21 de gener de 2014, ja que, ha tots els efectes ha
quedat buit de contingut.

24/02/2014

2014 / 0100

Nomenament funcionari en pràctiques per un període
de sis mesos a la Sra. RAA en la plaça de tècnic de
serveis econòmics de l'1 de març fins 31 d'agost de
2014

25/02/2014

2014 / 0101

Aprovació avançaments paga extra de juny de 2014 a
FJJV i CBA

25/02/2014

2014 / 0102

DESESTIMAR les al·legacions presentades per
BARNA RESIDENCIAL en data 27 de novembre de
2013 (Registre d’entrada E201314056) en el que es
sol·licita l’arxiu de l’expedient.

26/02/2014

2014 / 0103

INCOAR procediment de restauració de la legalitat
26/02/2014
urbanística contra la Sra. MSS en tant que es considera
responsable d’una infracció urbanística molt greu no
legalitzable consistent en construcció de camí i
moviment de terres.

2014 / 0104

ORDENAR segons els arts. 206 TRLUC i 267 RLU a la 26/02/2014
Sra. NPP com a responsable d’una infracció urbanístics
greu consistent en la construcció d’una tanca i una
barbacoa i l’estacionament d’una caravana al Carrer
Mas Parés de Dalt 130

2014 / 0105

INCOAR procediment de restauració de la legalitat
urbanística contra el Sr. FCR en qualitat de propietari
de l’immoble

26/02/2014

2014 / 0106

Aprovació nòmina mes de febrer de 2014

26/02/2014

2014 / 0107

Incoar expedient sancionador al Sr. A.R. amb
Passaport núm. C-1691116 per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

26/02/2014

2014 / 0108

Imposició genèrica sancions de trànsit

26/02/2014

2014 / 0109

Arxiu expedients sancionadors

26/02/2014

2014 / 0110

Genèrica sancions de trànsit

26/02/2014

2014 / 0111

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1300003943 CB,SA, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

26/02/2014

2014 / 0112

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1300004075 JALS, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

26/02/2014
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2014 / 0113

Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient 26/02/2014
sancionador 1300002450 AMM,SL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2014 / 0114

Desestimar les al·legacions de l'exp. 1300002965 a
26/02/2014
nom de M.E.M.R., per infracció de circular entre 51 i 70
km/h, estant limitada la velocitat a 50km/h i imposar la
sanció de 100,00 € de multa

2014 / 0115

Imposar al Sr. J.B.S. la sanció de 100,00-€., com autor 26/02/2014
de la infracció tipificada en l’art. 4.2.10 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0116

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. D.E.E.
segons expedient 1300004313.

26/02/2014

2014 / 0117

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. J.R. segons
expedient 1300004314

26/02/2014

2014 / 0118

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.E.M. segons
expedient 1300004311.

26/02/2014

2014 / 0119

Imposar al Sr. A.V.H. la sanció de 200,00-€., com autor 26/02/2014
de la infracció tipificada en l’art. 94.02 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0120

Desestimar les al·legacions presentades en l'expedient 26/02/2014
300002867, a nom de D.P.C., incoat per la infracció de
circulació anteriorment descrita i imposar la sanció de
100 €.

2014 / 0121

Aprovar les bases de proves selectives per a la
28/02/2014
selecció concurs oposició d’una plaça d’administratiu/va
per promoció interna de personal laboral fix vacant a la
plantilla i present a l’oferta d’ocupació de l’any 2011.

2014 / 0122

Aprovar les bases per a la selecció mitjançant el
sistema de concurs de mèrits d’una plaça d’oficial
segona de personal laboral fix vacant a la plantilla i
present a l’oferta d’ocupació de l’any 2011.

28/02/2014

2014 / 0123

Aprovar les bases per a la selecció mitjançant el
sistema de concurs oposició per promoció interna de
dues places d’administratiu/va de personal funcionari
vacants a la plantilla i presents a l’oferta d’ocupació de
l’any 2011.

28/02/2014

2014 / 0124

Aprovar les bases per a la selecció mitjançant el
28/02/2014
sistema de concurs oposició de dues places de tècnic/a
mitjà/ana de serveis a les persones de personal laboral
fix vacants a la plantilla i present a l’oferta d’ocupació
de l’any 2011.

2014 / 0125

Aprovar les bases per a la selecció mitjançant el
sistema de concurs oposició d’una plaça d’arquitecte
tècnic de personal funcionari vacant a la plantilla i
present a l’oferta d’ocupació de l’any 2011.

28/02/2014

2014 / 0126

Aprovar les bases per a la selecció mitjançant el
sistema de concurs oposició d’una plaça
d’administratiu/va de personal laboral fix vacant a la
plantilla i present a l’oferta d’ocupació de l’any 2011.

28/02/2014

2014 / 0127

Incoar expedient sancionador al Sr. A.M. amb NIE núm. 28/02/2014
X5946798X per determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de
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la instrucció.
2014 / 0128

Aprovació modificació de crèdit per pagament seguretat 28/02/2014
social

2014 / 0129

Aprovació pagament seguretat social mes de gener de 28/02/2014
2014

2014 / 0130

Aprovació pagament seguretat social fons social 2013
(extrajudicial de crèdit)

28/02/2014

Joel Sans (PSC-PM): fa petició expressa de la documentació corresponent a una sèrie de
decrets:
- decret 71/2014, el qual tracta d’atorgar llicència per instal·lacions d’activitats de
caràcter no permanent, desmuntable al costat del Centre Cívic coincidint amb la
celebració d’un concert al nucli de Les Roquetes. Sol·liciten els informes tècnics
corresponents.
- decret 80/2014, factures de Rocamar. Sol·liciten els informes tècnics, d’Intervenció i
Secretaria.
- decret 85/2014, aprovació de la programació de l’envelat on s’han destinat 10.847
euros dels mesos de febrer i març. Demanen el Conveni que s’ha realitzat amb
l’entitat Els Xulius, i també la programació, així com els informes tècnics,
d’Intervenció i Secretaria corresponents.
- decrets del 121 al 126, on hi ha un seguit de convocatòries de places. Demanen els
informes corresponents d’aquestes places.
- decret 79/2014 que designa l’advocat, en Santiago Blanco, davant del contenciósadministratiu 310/2012 interposat pel senyor Ignasi. Sol·liciten la informació del
contenciós i els informes tècnics corresponents.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li confirma que se li faran arribar.
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3. Donar compte de l’informe de Morositat corresponent al quart trimestre de 2013
“LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul
al creixement i a la creació de treball.
S’INFORMA:
PRIMER: D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.3 de la llei 15/2010, els Tresorers de
les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en la llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que
inclourà necessàriament el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Així d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, modificat per l’article 33 del RDL 4/2013, s’estableix que el
procediment d’acceptació i comprovació de la conformitat dels béns o serveis no podrà ser
de més de 30 dies naturals des de la data de recepció dels béns o prestació del serveis i
que el termini de pagament serà de 30 dies a comptar de la data d’aprovació de les
factures.
Per altra part, segons l’article 5.4, de la llei 15/2010 la Intervenció incorporarà a l'informe
trimestral al Ple regulat en l'article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius pel que fa als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el citat registre i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l'obligació o que s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de
tramitació. El Ple, en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d'aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
Per últim, d’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes
autònoms locals subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria per a
cada trimestre natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement el mes
següent al del tancament del trimestre natural
SEGON: Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al quart trimestre de
l’exercici 2013, estructurat en dos grans blocs:
Pagaments del quart trimestre de 2013 ( annex I):
En primer lloc la informació relativa als pagaments efectuats entre el dia 1 d’octubre i el 31
de desembre, d’acord amb la “Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales”, que va publicar el Ministeri d’Economia i Hisenda.
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Aquesta Guia inclou entre altres els següents càlculs a incloure a l’informe:
“1. Cálculo del período medio de pago (PMP). El “Periodo medio de pago” de los
efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que se ha tardado
en realizar los pagos.
2. Cálculo del período medio de pago excedido (PMPE). El “Periodo medio de pago
excedido” de los efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio
que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal.

Pagaments realitzats en el
trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
Període
mig de
Dins
el període legal
Fora del període legal
mig
pagament
pagament
excedit Número de
Importe
Número de
Importe
(PMP)
(PMPE) pagaments
Total
pagaments
Total
(días)
(dies)

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.
34,00
13,60
21 -Reparaciones,
42,49
16,54
mantenimiento y conservación.
22 -Material, suministros y otros.
50,94
32,65
23 - Indemnizaciones por razón
24,73
5,22
del servicio.
24 -Gastos de publicaciones.
0,00
0,00
26 -Trabajos realizados por
0,00
0,00
Instituciones sin fines de
27 -Gastos imprevistos y
0,00
0,00
funciones no clasificadas.
2 - Sin Desagregar
0,00
0,00
Pendientes de Aplicar a
0,00
0,00
Presupuesto
Inversiones Reales
Aplicados a Presupuesto
68,57
41,06
(Capítulo 6)
Pendientes de Aplicar a
0,00
0,00
Presupuesto
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Aplicados a Presupuesto
0,00
0,00
Pendientes de aplicar a
0,00
0,00
Presupuesto
Sin desagregar
23,58
0,00
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a
0,00
0,00
Presupuesto
51,80
32,85

20

11.502,32

28

7.974,52

50

8.921,61

108

31.421,63

131

269.698,38

187

543.688,93

56

2.545,61

7

162,47

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

5.510,36

6

94.710,14

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

6.575,08

0

0,00

0

0,00

0

0,00

263,00

304.753,36

336,00

677.957,69

D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
a) Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 599
b) Quantitat total d‘operacions comercials pagades durant el trimestre: 982.711,05
euros
c) Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 263 ( 43,91 %)
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d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 304.753,36 euros ( 31,01
%)
e) Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 336 ( 56,09 %)
f)

Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 677.957,69 euros
(68,99%)

g) Període mitjà de pagament ponderat des d’entrada per registre (PMP): 51,80 dies
h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures
pagades fora del termini legal des de entrada en el registre (PMPE): 32,85 dies
El RDL 4/2013 va establir un canvi respecte a la normativa anterior de forma que el període
mig de pagament es calculés des de la data d’aprovació de les factures, quan abans es
calculava des de la data del registre d’entrada en el registre de factures de l’Ajuntament.
Actualment no s’ha introduït aquest canvi de criteri en el programa de comptabilitat, ja que
l’empresa gestora de l’aplicació informàtica ha comunicat a l’Ajuntament que fins que no
sigui resolt el recurs de cassació presentat en relació a la modificació operada no es
realitzarà l’actualització corresponent. Per aquest motiu no es disposen dels mitjans tècnics
per comprovar si es compleixen les condicions i requisits actuals.
D’aquesta manera, el fet que el termini mig de pagament sigui de 51,80 dies, no permet
confirmar si es compleixen els terminis establerts per l’article 33 del RDL 4/2013, ja que no
ens permet conèixer de forma separada quin ha estat el temps transcorregut des del
registre d’entrada de les factures fins a la seva aprovació i el temps des d’aquesta última
fins al seu pagament.
Factures o document justificatius pendents de pagament 31 de desembre de 2013 (annex
II)
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Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es troben
pendents de pagament a 31 de desembre de 2013:
Factures o documents
Dins de període legal
Fora de períoode legal
justificatius pendents de
pagament a final de
Número
Número
PMPP 1 PMPPE2 d'operacions Import total d'operacions
trimestre
Import total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y
20,54
33,11
23
7.366,43
2
433,58
cánones.
21 -Reparaciones,
mantenimiento y
14,64
18,28
155
52.053,61
12
3.228,47
conservación.
22 -Material,
19,11
32,76
293
520.028,62
59
79.543,54
suministros y otros.
23 - Indemnizaciones
13,67
4,00
61
4.206,66
1
33,95
por razón del servicio.
24 -Gastos de
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
publicaciones.
26 Trabajos realizados
por Instituciones sin
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
fines de lucro
27 -Gastos imprevistos
y funciones no
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
clasificadas
2 - Sin Desagregar
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Inversiones Reales
23,26
26,17
39
70.907,26
2
26.989,19
Otros Pagos realizados
por operaciones
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
comerciales
Sin desagregar
41,51
228,00
9
38.112,84
1
5.304,64
TOTAL
20,50
39,78
580
692.675,42
77
115.533,37

i)

Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre: 657

j)

Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament a final del trimestre:
808.208,79 euros

k) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 580 ( 88,28%)
l)

Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 692.675,42 euros
(85,71%)

m) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 77 (11,72%)
n) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 115.533,37 euros
(14,29%)
o) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de entrada per registre
(PMPP): 20,50 dies
p) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora del
termini legal des de entrada en el registre (PMPPE): 39,78 dies
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En el quart trimestre, és normal que incrementin el nombre total de factures pendents de
pagament, ja que abans de la finalització de l’exercici s’han de presentar totes les factures
de serveis prestats i bens entregats dins del l’any natural.
De les 77 factures pendents fora de termini hi ha 15 d’elles superen els 30 dies de demora
d’acord amb el següent detall:

Codi factura

Tercer

Descripció

Import

Nº de
dies
vençuts

UNION FENOSA
2013000616 COMERCIAL, S.L.

Elect. Roger de Flor 53
Febrer Centre de dia

4.028,80

242

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
2013000744 DE CATALUNYA

Quota 2013

5.304,64

228

2013000808 ENDESA ENERGIA, SAU

Elect. Roger de Flor 53
Març Centre de dia

631,35

223

553,28

189

551,68

145

360,79

139

62,91

139

85,79

129

43,40

97

2.307,97

87

2.199,98

68

246,48

53

Certif nº6 Condicionament
C/ Joan Cuadras i Marcer

13.595,49

49

Reparar càmeres TV Ceip
Riera

84,13

48

Mant. Octubre copiadora
planols Urbanisme

62,90

39

2013001096 ENDESA ENERGIA, SAU
2013001516 ENDESA ENERGIA, SAU
2013001594 ENDESA ENERGIA, SAU
2013001597 ENDESA ENERGIA, SAU
AIGÜES DE SANT PERE DE
2013001719 RIBES, S.A.
SISTEMES D'OFICINA DEL
2013001969 PENEDÈS, S.A.
2013002009 AULOCE, S.A.
2013002194 ENDESA ENERGIA, SAU

2013002311 SCHINDLER, S.A.
2013002325 GARROFE Y ROCA, S.A.
INGENIERIA DE EQUIPOS
AUXILIARES DE
2013002344 INFORMATICA S.A.
2013002422 CANON ESPAÑA, S.A.

Elect. Roger de Flor 53
Abril Centre de dia
Elect. Roger de Flor 53
Febrer
Elect. 21-05/21-06 C/
Federico Garcia Lorca, 60
Elect. 21-05/24-06 C.
Miquel Servet, 1
Aigua C.Pi, 26 Inform 3er
Tirm 2013
Lloguer agost
fotocopiadora Can Puig
Renovació anual contingut
editorial
Elect. Roger de Flor, 53 de
31-05 a 31-08-13
Reparacio ascensor C/
Onze de Setembre el 2509-13

De la relació anterior, totes les factures figuren com a pagades a la data de l’informe
excepte dues factures (2013001594 i 2013001597) que estan pendents, perquè des de
l’Àrea gestora s’està tramitant expedient de baixa d’obligacions per a anul·lar-les.
Els motius pels quals es produeix la demora en el pagaments, són diversos, però en la
majoria de casos, i donades les alçades de l’any, es tracta de factures per a les quals no
existia dotació pressupostària i per tant no podien ser comptabilitzades fins que no
s’aprovés la corresponent modificació de pressupost.
Per altra banda, les factures 2013001719 i 2013001969, presenten demora en el
pagament, degut a que es va produir una demora en la validació de les factures per part de
les àrees gestores corresponents, de forma que ja constaven en l’informe de morositat del
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tercer trimestre del 2013 com a factures per a les quals havien transcorregut més de 30
dies des de l’anotació en registre sense que s’haguessin aprovat.
Si fes una aproximació del període mig total de pagament considerant que totes les
factures que es troben pendents de pagament es fessin efectives el dia 31 de desembre de
2013, el període mig de pagament seria d’uns 37,67 dies.
TERCER: Pel que fa a les obligacions de la intervenció d’emetre informe al Ple, s’adjunta
al present informe una relació detallada de les factures registrades de l’Entitat Local que
resten pendents de tramitació:
Així a data 31 de desembre de 2013 es formalitza al compte 413 “Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost” un total de 28 factures, per un import total de 77.322,59.euros.
En 13 factures de les anteriors han transcorregut més de 30 dies des de la seva anotació
en el citat registre de factures i no s'ha tramitat el corresponent acord d’aprovació de
l’Entitat Local a 31 de desembre de 2013. Aquestes factures resten pendents de conformar
per les àrees gestores i es poden resumir de la següent forma:
NUM
FACT

% FACT

0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

EDUCACIÓ RIBES
EDUCACIÓ ROQUETES
ENLLUMENAT
ESPORTS ROQUETES
ESPORTS RIBES

1
1
2
0
1

7,69%
7,69%
15,38%
0,00%
7,69%

0,89%
0,84%
1,17%
0,00%
0,44%

NOVES TECNOLOGIES
MITJANS DE COMUNICACIÓ
GOVERNACIÓ
RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ I SERVEIS
ECONÒMICS
RESIDUS
URBANISME
JARDINERIA
VIA PUBLICA
OCUPACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
SAD
ÒRGANS DE GOVERN

6
0
0
0

46,15%
0,00%
0,00%
0,00%

361,03 €
339,33 €
475,43 €
0,00 €
177,97 €
38.711,70
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €

95,58%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,38%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
435,60 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,08%

13

100,00%

AREA
BENESTAR SOCIAL
ROQUETES
BENESTAR SOCIAL RIBES
SANITAT RIBES I ROQUETES
EDIFICIS MUNICIPALS
CULTURA RIBES
CULTURA ROQUETES

TOTAL

IMPORT

40.501,06

%
IMPORT

100,00%
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Les 13 factures que es troben pendents de conformar presenten una mitjana de 203 dies
per a la seva tramitació, és a dir 173 dies d’excés respecte els 30 dies que atorga la
normativa. Més enllà, en termes ponderats amb els imports de les factures, aquests es
transformen en 323,63 dies d’excés.
En quant a l’evolució respecte al tercer trimestre de 2013:

AREA

PENDENTS
CONFORMAR A
31/12/2013
NUM
FACT

BENESTAR SOCIAL
ROQUETES

IMPORT

PENDENTS
CONFORMAR A
30/09/2013
NUM
FACT

IMPORT

EVOLUCIÓ ULTIM
TRIMESTRE 2013
EVO.
IMPO
RT

EVO. FACT

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

BENESTAR SOCIAL RIBES
SANITAT RIBES I
ROQUETES

0

0,00 €

1

255,55 €

-1

-255,55 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

EDIFICIS MUNICIPALS

0

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

CULTURA RIBES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

CULTURA ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

EDUCACIÓ RIBES

1

361,03 €

2

2.031,62 €

-1

-1.670,59 €

EDUCACIÓ ROQUETES

1

339,33 €

0

0,00 €

1

339,33 €

ENLLUMENAT

2

475,43 €

10

6.592,79 €

-8

-6.117,36 €

ESPORTS ROQUETES

0

0,00 €

3

6.473,54 €

-3

-6.473,54 €

ESPORTS RIBES

1

177,97 €

3

364,35 €

-2

-186,38 €

NOVES TECNOLOGIES

6

38.711,70 €

18

87.450,76 €

-12

-48.739,06 €

MITJANS DE COMUNICACIÓ

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

GOVERNACIÓ

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ I SERVEIS
ECONÒMICS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

RESIDUS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

URBANISME

0

0,00 €

1

18.528,97 €

-1

-18.528,97 €

JARDINERIA

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

VIA PUBLICA

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

OCUPACIÓ

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA

0

0,00 €

1

300,00 €

-1

-300,00 €

SAD

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

ÒRGANS DE GOVERN

2

435,60 €

6

5.703,94 €

-4

-5.268,34 €

13

40.501,06 €

45

127.701,52 €

-32

-87.200,46 €

TOTAL
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Les factures pendents per àrea amb morositat han disminuït en 32 factures respecte les
dades del tercer trimestre del 2013, aquestes pertanyen bàsicament als programa de noves
tecnologies.
QUART: Tal com s’estableix en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, sens perjudici de que el
present informe sigui presentat i debatut pel Ple de la Corporació, serà obligatòria la seva
remissió al òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i de la Direcció General
de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Tal com s’estableix en l’article 5.4 de la Llei 15/2010, el Ple en el termini de 15
dies des de la reunió de coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat
de la relació de factures i documents que s’hagin presentat agrupant-los segons el seu
estat de tramitació. Aquest informe es recull a l’annex IV.”
Javier Rodríguez (PPC): fa esment, tal i com és habitual, des del seu grup, en el període mig
de pagament ponderat, el qual dóna la xifra, en aquest cas, de 51,80 dies. Comenta el canvi
respecte a la normativa anterior, a través del Reial Decret 4/2013, que va canviar el càlcul del
període mig de pagament des de l’aprovació de les factures i no des de la data de registre. Així
mateix, diu que des d’Intervenció li han fet saber que aquest canvi, comptablement, de moment
no s’ha pogut realitzar a causa de l’actualització informàtica que és necessària, per la qual
cosa, no es pot comprovar l’acompliment de les condicions i els requisits exigits. Demana que
la situació es normalitzi el més aviat possible, i siguin informats puntualment del tema.
Lluís Giralt (CiU-ViA): confirma que és certa aquesta modificació introduïda per part del Reial
Decret, la qual suposa diferenciar entre l’entrada de factures i la seva aprovació i, desprès, el
temps de l’aprovació i el seu pagament. Això va lligat al programari informàtic, a més a més
d’una qüestió legal que s’ha d’acabar de donar-li solució. L’empresa subministradora del
programari de comptabilitat ens ha de donar la solució d’acord amb la legislació vigent. Afirma
que a l’informe ja fan referència a aquesta situació i, per tant, quan els pressupostos siguin
vigents ho podran posar en marxa.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
Surt de la Sala de Plens, el regidor senyor Joan Garriga Quadres, d’Unitat Municipal 9-Poble
Actiu.
4. Declarar obra d’interès municipal amb bonificació ICIO i exempció taxa de la llicència
per neteja de la franja forestal Masia Can Pere de la Plana
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació presento al Ple de la Corporació municipal el següent:
DICTAMEN:
En data 10 de gener de 2014 la Cooperativa titular de la concessió administrativa de la
Masia de Can Pere de la Plana, Can Pere S.C.C.L. sol·licita llicència per execució dels
treballs de neteja de la franja forestal així com exempció tributària que correspongui.
En data 31 de gener el tècnic de medi ambient emet informe en el que manifesta que
“d’acord amb els antecedents anteriors, i tenint en compte que actualment Can Pere de la
Plana és una granja escola envoltada en part per una zona boscosa, es considera
necessari i adequat realitzar com més mesures de prevenció d’incendis millor. Dins
d’aquestes mesures hi ha la construcció de la franja de baixa combustibilitat tant en l’accés
com a l’entorn de la masia.
Així mateix es conclou que tenint en compte que es tracta d’una actuació en una propietat
municipal, s’ha parlat tant amb els sol·licitants com a amb l’empresa que ha de fer
l’actuació per tal de millorar i concretar més bé la franja a realitzar. D’acord amb l’anterior, i
amb el vist i plau tant del sol·licitant com de l’empresa, s’ha redefinit el disseny del traçat de
la franja (s’adjunta un plànol).
En data 20 de febrer de 2014 la tècnica superior en dret emet informe segon el qual
“D’acord amb la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana els propietaris de les
edificacions aïllades – en aquest cas l’Ajuntament- hauran d’assegurar l’existència d’una
franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant lliure de vegetació
seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixen
per reglament.
Els treballs d’execució de la franja forestal d’aquesta masia no consten com a obligació del
concessionari en els Plecs de condicions que regeixen la concessió administrativa
adjudicada a Can Pere SCCL el 31 de gener de 2012.
Ens trobem davant d’una actuació d’obligat compliment per al propietari (ajuntament) que
vol dur a terme el titular de la concessió en terrenys municipals als efectes de reduir el risc
d’incendi al voltant d’una Granja Escola.
Del projecte es desprèn que l’actuació abasta terrenys que es troben tan dins com fora de
l’àmbit de la concessió.
A dits efectes l’art. 6è. (Altres Beneficis fiscals ) de la ordenança fiscal núm. 4 disposa que
gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin.
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Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Per altra banda l’art. 7 de la ordenança fiscal núm. 16 estableix que estaran exemptes del
pagament de la quota de la taxa, les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta
declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
D’acord amb les ordenances fiscals de referència la declaració de l’actuació com a obra
d’interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia
sol·licitud de l’interessat per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.
D’acord amb l’anterior i de conformitat amb les competències que li son conferides
legalment es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DECLARAR com a obra d’interès municipal l’obra de neteja de la franja forestal de
la Masia Can Pere de la Plana.
Segon.- ACORDAR la bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (OF núm. 4) i la exempció de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (OF
núm. 16) que d’acord amb la autoliquidació núm. 201402362 ascendeixen a 223,66 € i
23,90 € respectivament.
Tercer.- DONAR per acomplerta la condició suspensiva acordada per la Junta de Govern
Local de 21 de maig de 2013.
Quart.- ANUL·LAR la autoliquidació núm. 201402362 d’import 250,56 € i APROVAR una
nova liquidació d’import 11,33 € en concepte d’ICIO.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord als representants la cooperativa CAN PERE SCCL.”
Lluís Giralt (CiU-ViA): comenta que, dintre de l’objectiu de la prevenció d’incendis, i en aquest
cas concret de la masia de Can Pere, la qual cosa suposa un interès subratllat perquè és una
masia que està a l’interior del Parc Natura, amb un doble interès, tant des del punt de vista
medioambiental com des del punt de vista de seguretat, degut al fet que es desenvolupen
activitats de caire familiar. Recorda que és una propietat municipal i s’ha de fer obligatòriament.
Encara que aquesta actuació no hagi de fer-la el concessionari, segons els acords signats en el
seu moment, aquest l’assumeix i, a més, amplia l’actuació al camí, fins arribar a les primeres
cases de l’urbanització de Can Marcer. És per tot això, que es proposa fer l’exempció de taxa
per atorgament de llicència (24 euros) i bonificar el 95% de l’ICIO (224 euros). Finalment,
demana el vot per tal de declarar d’interès municipal aquesta obra.
Abigail Garrido (PSC-PM): comenta que des de fa ja anys, Can Pere de la Plana, té una
concessió feta per una explotació d’una activitat lucrativa (tal i com es recull en el propi informe
de la Secretària). Sembla ser que a la Junta de Govern del 25 de febrer de 2014 es va acordar
una llicència sense que l’haguessin pagat amb un informe suspensiu (recorda que tothom sap
que qui demana una llicència ha de pagar l’impost corresponent). Entenen que la petició
portada, per part d’aquest govern, a aquest Plenari, hauria de tenir un estudi més profund, per
tal de declarar aquesta activitat d’interès especial o d’utilitat pública, i així poder-se estalviar,
aquesta empresa, els pagament als quals s’està fent referència. Així mateix, recorda que,
únicament, aquestes exempcions s’han fet amb centres educatius o sanitaris, però mai a una
empresa que tingués una concessió, sent la seva activitat de caràcter lucratiu. Desconeixen els
acords als quals han arribat amb el govern, per la qual cosa, els hi genera dubtes d’allò més
que pugui representar aquesta declaració. Finalment, confirma que faran una abstenció, perquè
no ho acaben de veure gaire clar.
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Lluís Giralt (CiU-ViA): reitera que el punt està plantejat de forma absolutament clara. Torna a
explicar que es tracta d’una actuació en una propietat municipal, on la concessionària no està
obligada a fer aquesta actuació segons els acords que tenen i, encara així, la realitza i l’amplia.
Sent en un camí veïnal, i, per tant, de propietat municipal, l’ajuntament l’únic que fa es declara
aquesta obra d’interès municipal. Li recorda a la senyora Abigail Garrido que aquest tema no té
més misteri. Aquesta empresa realitza una obra que no està dintre de les seves obligacions i,
per tant, l’ajuntament ho declara d’interès municipal, tal i com s’ha fet, en d’altres ocasions,
amb espais propietat de l’ajuntament. L’objectiu d’aquesta decisió no és no pagar sinó fer l’obra
de neteja dels vorals del camí de i de la casa per tal d’assegurar la seguretat de la masia.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): simplement, vol recordar que, en d’altres ocasions, a la zona
de Can Pere i de l’àmbit del Parc en general, s’han portat a terme accions semblants per tal de
generar aquestes franges com a mesura de prevenció d’incendis.
Abigail Garrido (PSC-PM): insisteix que mai s’havia fet una exempció d’aquestes
característiques a una empresa privada que té com a objectiu una activitat econòmica. Ho
considera substancialment diferent. Fa un apunt en referència a la vinculació del senyor
Garriga amb aquest punt, per motius familiars. Torna a remarcar que, senzillament no veuen
gaire clar aquesta situació. Desconeixen els acords als quals han arribat, per perdonar aquesta
quantitats a una empresa que té una activitat econòmica, quan, recorda, que tothom al municipi
paga per fer unes obres. Únicament, ha hagut excepcions en el cas d’una escola o d’un
equipament sanitari. Confirma que s’abstindran.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de tretze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció, Partit
Popular de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i set
vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal.
Entra, de nou, a la Sala de Plens, el regidor senyor Joan Garriga Quadres, d’Unitat Municipal 9Poble Actiu.
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5. Aprovació actes de comprovació del Patrimoni Econòmic de l’Ajuntament referides a
16/09/2013 i a 20/09/2013
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació presenta:
DICTAMEN
Vist l’article 104, del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya, que assenyala que la comprovació de l’inventari
s’ha d’efectuar sempre que es renovi la Corporació, aixecant un acta que haurà de ser
signada pels membres sortints i entrants.
Vist l’informe de Secretaria núm. 070/2014.
Es proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació, la comprovació del patrimoni
econòmic de l’Ajuntament, concretament les següents:
I.- “ACTA DE COMPROVACIÓ DEL PATRIMONI ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT
REFERIDA A 16 DE SETEMBRE DE 2013
SITUACIÓ A 16-09-2013
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT
Valor brut:

187.624.532,22 €

Valor net: 167.895.831,29 € (un cop aplicada l'amortització acumulada i la de l'exercici
19.728.700,93 )
Altes des de l’1/01/2013 fins el 16/09/2013: 102.969,17 €, de les quals:
Inversions immobles
Vehicles i elements Transp..
Maquinària, Instal. i utillatge
Altres béns mobles ús públic
Aplicacions informàtiques

89.687,06
600,00
277,09
8.000,62
4.404,40
102.969,17

No hi ha baixes des de l’1/01/2013 fins el 16/09/2013
TOTAL PATRIMONI ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT A DATA 16/09/2013:
187.624.532,22 €.”
II.- “ACTA DE COMPROVACIÓ DEL PATRIMONI ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT,
REFERIDA A 20 DE SETEMBRE DE 2013
SITUACIÓ A 20-09-2013
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT
Valor brut:

187.624.532,22 €

Valor net: 167.895.831,29 € (un cop aplicada l'amortització acumulada i la de l'exercici
19.728.700,93 )
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Altes des de l’1/01/2013 fins el 20/09/2013: 102.969,17 €, de les quals:
Inversions immobles
Vehicles i elements Transp..
Maquinària, Instal. i utillatge
Altres béns mobles ús públic
Aplicacions informàtiques

89.687,06
600,00
277,09
8.000,62
4.404,40
102.969,17

No hi ha baixes des de l’1/01/2013 fins el 20/09/2013
TOTAL PATRIMONI ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT A DATA 20/09/2013:
187.624.532,22 €.”
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar l’acta de comprovació del patrimoni econòmic de l’Ajuntament a data
16/09/2013, amb un total del patrimoni econòmic de l’Ajuntament de: CENT VUITANTASET MILIONS SIS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (187.624.532,22).
2.- Aprovar l’acta de comprovació del patrimoni econòmic de l’Ajuntament a data
20/09/2013, amb un total del patrimoni econòmic de l’Ajuntament de: CENT VUITANTASET MILIONS SIS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (187.624.532,22).
Remetre una còpia de les actes de comprovació del patrimoni econòmic de l’Ajuntament a
data 16/09/2013 i 20/09/2013, signades pels alcaldes entrants i sortints, al Departament de
Governació de la Generalitat.”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que aquest punt passa per l’obligació d’haver de fer una
comprovació de l’inventari quan es produeix un canvi a l’Alcaldia, per tal de complir amb la
normativa. En aquest cas, es fa de dos períodes: des de l’1 de gener al 16 de setembre (data
de renúncia de l’alcalde Josep Antoni Blanco) i des d’aquest dia fins al 20 de setembre (període
en el qual està d’alcaldessa accidental la senyora Abigail Garrido fins l’arribada de la senyora
Anna Gabaldà a l’Alcaldia). Aquesta comprovació, únicament, el que fa és confirmar la situació
anterior. És, merament, un acte administratiu.
Javier Rodríguez (PPC): recorda que ja van demanar, en el seu moment, l’aplicació de l’article
104 del Patrimoni dels ens locals, per la comprovació de l’inventari, quan es produís una
renovació de la Corporació, per tal d’establir responsabilitats respecte als membres sortints i
entrants de la mateixa.
Abigail Garrido (PSC-PM): destaca, principalment, la situació del patrimoni de l’ajuntament, el
qual ascendeix a 187.624.532 euros, la qual cosa considera una bona notícia i producte d’una
bona feina, considerable i molt important, realitzada amb solvència. Destaca, així mateix, la
tossuderia dels números que demostren que els socialistes no ho han fet tant malament com
volen demostrar. Per una altra banda, demanen que aquesta solvència es posi al servei dels
ciutadans i ciutadanes, per tal de poder gaudir d’aquest patrimoni segons les necessitats de la
població.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres que composen la Corporació.
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6. Aprovació de despesa i liquidació de l’encomana de Gestió del Local pel Casal
d’Avis Roquetes del Parc Central a Garraf Promocions Municipal
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació presenta el següent dictamen per a la seva aprovació pel Ple de la
Corporació
Atès l’acord de data 23 de juliol de 2007 en la que s’encarrega la realització de la
construcció d’habitatges i aparcaments de protecció oficial i es formalitza en acord de
alienació directa de venda de patrimoni del solar situat al Carrer dels Graellers. Atès que la
valoració de la alienació es va fer sobre el subsòl per la construcció de pàrkings i el vol per
la construcció d’habitatges de protecció oficial sobre el terreny, per import total de
1.141.661,54 €, i no es va tenir en compte en aquesta valoració l’import de alienació del
sol.
Atès que el local de la planta baixa de la esmentada construcció estan qualificats com a
equipament públic D3.1 (soci - cultural).
Atès l’acord de data 15 de juny de 2010 en el que s’encarrega l’adequació del Casal de
jubilats i pensionistes per import de 1.700.000 €.
Atès que a la sessió ordinària del ple de la corporació de data 21 de desembre de 2010 es
va aprovar el següent acord:
“Aprovar la despesa a càrrec del projecte 2009-01-0066 Casal d’avis Parc-Central a la
partida 11102-230-62230 per la subrogació de la part d’obres que correspon a l’adequació
de l’estructura del local que es deriva del contracte de construcció de l’adjudicatari
CONSTRUCIONES SAN JOSÉ S.A, prenent com a preu la imputació de l’obra de la part de
la construcció que afecta al casal d’avis en la promoció del parc central que es valora en un
import de 535.830,89 € (IVA inclòs) segons valoració realitzada pels serveis tècnics
municipals. Aquest import es pagarà a l’adjudicatari de l’obra prèvia presentació de la
certificació de l’obra i que simultàniament serà formalitzat l’abonament corresponent a
Garraf Promocions per la part d’obra referida. Caldrà adjuntar la conformitat de
l’adjudicatari prèvia formalització de la subrogació. Aquest import es paga en concepte
d’obres d’estructura del local independentment de l’import de 1.700.000 €, que és en
concepte d’adequació del local.”
Atès que en data 31 de juliol del 2012 en Junta de Govern es va aprovar: Deixar sense
efecte les encomanes de gestió a favor de la Societat Municipal Garraf Promocions
Municipals, SA on es feia constar als efecte de l’adequació del nou casal d’avis:
“6.- ADEQUACIÓ DEL NOU CASAL D’AVIS
Aquesta encomana es va aprovar mitjançant acord de Ple de data 15 de juny de 2010 i
actualment les obres es troben finalitzades i únicament resten pendents realitzar les
gestions de licitació del mobiliari necessari, en base al projecte aprovat i confeccionat per
una interiorista externa. Les obres exclusivament es troben pendents de recepcionar per la
manca de connexió de subministrament elèctric, a efectuar per FECA-ENDESA, que
permetrà realitzar les proves acústiques.
De mitjana gairebé totes les encomanes han tingut una durada aproximada de dos anys i la
gran majoria es troben sense facturar, per petits detalls de finalització i tancament de les
obres, des de fa molt de temps.
Al llarg de l’any 2011 únicament s’han executat obres corresponents a dos encàrrecs: IES
MONTGROS i ROCAMAR. Els treballs del IES MONTGROS finalitzaran en el mes d’agost
i les de ROCAMAR es troben en una situació de paralització i suspensió perquè existeixen
divergències amb els veïns.
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Per tot això, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
Primer.- Aprovar deixar sense efecte les encomanes de gestió efectuades a favor de la
societat municipal de capital íntegrament municipal, GARRAF PROMOCIONS
MUNICIPALS, SA, dels serveis detallats al quadre que s’adjunta a la part expositiva
d’aquest acord, a partir de l’1 d’agost.
Segon.- Assumir la gestió dels serveis i gestions detallats al punt primer pels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
Tercer.- La societat Garraf Promocions Municipals, SA haurà de facturar tots els treballs
executats a data 31 de juliol com a màxim a data 30 de setembre de 2012, a partir
d’aquesta data es procedirà a donar de baixa les següents operacions: AD 13617, AD
13648, AD 6821, AD 6904, AD 13622, AD 6905.”
Atès que a dia 4 de març el liquidador de l’empresa Garraf Promocions Municipal ha
informat que resta pendent de pagar la última certificació d’obra i de cobrar una part del
contracte amb Construcciones Sant José S.A.
Atès que el dia 7 de febrer de 2014 es va signar l’acta de recepció de les obres d’execució
del Casal de Gent Gran – Centre de Dia de Les Roquetes, al carrer Roger de Flor, 53, del
nucli de Les Roquetes. Els terminis de responsabilitat i garantia establerts en el contracte i
en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, comencen a comptar a partir de la data de la present
acta.
Vist l’informe d’Intervenció NÚM. 2014/0170b
Es proposa el següent dictamen,
1.- Aprovar la despesa a nom de l’empresa municipal Garraf Promocions Municipals
S.A.U, societat en liquidació a càrrec del projecte 2009-01-0066 Casal d’avis Parc-Central a
l’aplicació pressupostària 11102-230-62230, en concepte de la part d’obres que correspon a
l’adequació de l’estructura del local que es deriva del contracte de construcció de
l’adjudicatari Construcciones San José S.A, de la última certificació per import de
15.734,66 € i del control de qualitat de l’obra per import de 2.315,73 €. Aquests imports es
pagaran a Garraf Promocions Municipal, prèvia presentació i aprovació de la certificació de
l’obra i factures corresponents.
2.- Notificar aquest acord a l’empresa municipal Garraf Promocions Municipal S.A.U.
societat en liquidació.
3.- Notificar aquest acord a la Constructora Sant José, adjudicatària del contracte.”
Lluís Giralt (govern): explica que la intenció d’aquesta proposta és, únicament, la de tancar un
tema que fa temps que està pendent. Seguidament, passa revista als antecedents: l’any 2010,
l’ajuntament fa un encàrrec a Garraf Promocions per l’adequació del nou casal de gent gran i
centre de dia, obra que ja ha realitzat, en aquests moments, l’empresa San José. L’any 2012,
degut a la situació econòmica de l’empresa, la JGL deixa sense efectes les encomanes de
gestió a Garraf Promocions Municipals que passaran a ser assumides per part dels tècnics
municipals. En la mateixa JGL, ja s’és conscient de que resta pendent la certificació d’una part
de les obres a pagar per l’ajuntament, a través de Garraf Promocions Municipals. El juliol del
2013, es signa la darrera certificació que, en aquest cas, queda pendent de liquidar. El febrer
del 2014 es signa l’acta de recepció de les obres del casal. Queda, doncs, en tot aquest
procés, pendent un deute lligat a la darrera certificació i un corresponent al control de qualitat
de l’obra, emeses per San José cap a Garraf Promocions, tal i com s’havia fet habitualment.
Per tant, finalment, confirma que la proposta presentada avui es pagar a Garraf Promocions
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perquè faci el pagament de les factures pendents a l’empresa San José, com a finalització de
l’encomana que se li havia adjudicat.
Amb aquesta decisió, Garraf Promocions Municipals podrà compensar deutes amb l’empresa
San José i, d’aquesta manera, s’actualitzarà la situació, de la forma més àgil possible dintre del
marc legal corresponent. Recorda, d’altre banda, que l’ajuntament és soci únic de Garraf
Promocions i, per tant, receptor dels drets i obligacions contrets per part de la societat. Per tot
això exposat, demana el suport dels grups en aquest punt, per tal de tancar un tema que fa ja
un temps que s’arrossega.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, confirma que el seu grup donarà suport. De totes
maneres, comenta que voldria fer esment sobre tres línies de treball envers el nou casal de la
gent gran, pel qual els i les socialistes continuen apostant:
1.- per una banda, demanen que es posi el mobiliari necessari per la seva posada en
marxa i que es faci un estudi del centre del dia. Estan assabentats que s’han ampliat
les places públiques al Redós i, per tant, es pugui descentralitzar, conveniant
conjuntament amb el Redós, per tal que persones de Les Roquetes, puguin disposar
d’aquest servei en el mateix lloc on viuen.
2.- sol·liciten que es demani el compromís de la Generalitat, fent un calendari i posant
partida pressupostària per tal d’ampliar el CAP de Les Roquetes, tal i com sembla que
es farà, també, al CAP de Ribes. Considera que tot ve lligat, en el moment que es posi
en marxa el nou casal de la gent gran ja hi ha espai suficient perquè el CAP de Les
Roquetes es pugui ampliar.
3.- finalment, proposen que mentre no es produeixi aquesta ampliació, s’obri, en aquest
espai que quedaria lliure, un centre d’emprenedoria, sobretot, per la gent jove, que
està a l’atur, i pugui portar a terme aquelles activitats que considerin, i així tinguin una
certa cobertura.
Així mateix, demana que algunes de les recomanacions que es fan a l’informe d’Intervenció, el
govern no se les faci seves, concretament, respecte a la següent frase: “en cas de no preveure
l’utilització immediata a la finalitat inicial, o sigui, que el casa de la gent gran no s’obri, caldria
rentabilitzar la instal·lació com a mínim per recuperar la seva inversió”. La regidora, per tant,
espera que no es posin a vendre aquest equipament, sinó que, realment, aquest equipament el
destinin, el més aviat possible, a la funció per la qual estava previst. Per la qual cosa, insisteix,
que es doti del seu mobiliari, l’obrin, i posin en marxa les altres dues línies que considera que
són necessàries.
Malgrat totes aquestes reflexions, recorda que donaran suport, perquè, únicament, es tracta de
recepcionar l’equipament, que considera tant necessari pel poble de Les Roquetes.
Anna Gabaldà (alcaldessa): demana a la regidora Abigail Garrido que es centri en el tema del
qual tracta el punt del Ple. Si vol fer altres valoracions o comentaris ho hauria de fer en el marc
de precs i preguntes.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): en primer lloc, agraeix a Secretaria el informe realitzat a
petició seva. Seguidament, recorda que el fet de poder desencallar aquest tema, i d’altres
projectes que, de ben segur, vindran més endavant ha estat gràcies a l’aprovació dels
pressupostos municipals en el Ple passat.
Lluís Giralt (CiU-ViA): recorda a la regidora Abigail Garrido que el que s’intenta es anar
solucionant temes, que s’arrosseguen desprès d’una gestió més que discutible per part de
l’anterior equip de govern. Únicament, el que s’ha fet és recepcionar un edifici que a hores
d’ara, només té les columnes, les totxanes i les parets despullades. Cal una inversió molt forta,
de la qual els seus objectius són susceptibles de ser parlats i discutits. Aquesta és la situació.
Respecte al tema de promoció econòmica, només li recorda a la regidora Abigail Garrido, que
malgrat hagi començat a fer el seu programa electoral i vagi fent les distincions entre Ribes i
Les Roquetes (que abans no feia), també hi ha uns locals buits a Les Roquetes, des de fa 15
anys, que ara s’estan intentant donar a emprenedoria de joves.
Per tant, volen deixar clar a la ciutadania la situació real d’aquest espai, que tot just s’ha acabat
de recepcionar, és que per la seva adequació es necessita un pressupost més que important.
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Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que, únicament, aquest equipament el que necessita és el
mobiliari, cosa que ja els van advertir en el procés dels pressupostos per tal que incorporessin
una partida concreta (de fet, ja estava consignada aquesta partida al capítol d’inversions, en el
seu moment). Així mateix, li recorda a la regidora Bàrbara Scuderi, que a ella també li hagués
agradat d’haver aprovat els pressupostos que van estar al damunt de la taula al llarg de 2 anys,
si hagués hagut la mateixa voluntat que ha hagut ara, la qual cosa no va ser possible.
Li recorda a la senyora alcaldessa, que parlarà tantes vegades com sigui necessari fer-ho i del
tema que cregui necessari fer-ho. Li diu que no serà ella qui li digui de que ha de parlar o de
que ha de deixar de parlar. Pensa que la llibertat d’expressió per cadascun dels grups polítics
és vital per exercir, el que entenen com a democràcia.
Anna Gabaldà (alcaldessa): afirma que llibertat d’expressió la tindrà tota, però li demana que
es centri en el punt que es tracta en cada moment. Si considera necessari fer altres comentaris,
l’insta a utilitzar el punt de precs i preguntes.
Joan Garriga (govern): li confirma a la regidora Abigail Garrido que estudiaran les seves
propostes i les seves observacions. Però el que vol deixar clar que no entén, és aquest intent
de presentar Garraf Promocions, una empresa que l’anterior equip de govern va portar a la
fallida, com una gran conquesta. Reconeix que li falten paraules per definir-ho. Ho considera,
tot plegat, un excés. Avui dia, estan intentant liquidar-la de la millor manera possible i, encara
així, es permeten el luxe de donar lliçons.
De totes maneres, li confirma que, conjuntament, caldrà mirar-se el tema del 6% (de gestió), el
qual s’haurà de mirar on ha anat a parar, que si no hagués anat a parar a les mans de CQ,
d’una companya socialista de la regidora Abigail Garrido, potser, amb aquests diners, es podria
pagar el mobiliari i s’haguessin pogut fer front a les seves “grandeses” polítiques.
Per tant, li confirma que es tindran en compte les seves recomanacions, però ho faran en el
marc d’aclarir tot el tema de Garraf Promocions... a que s’ha jugat, quines actuacions s’han
portat a terme... Continuaran, per tant, demanant tossudament responsabilitats, quan calgui i
quan puguin.
Javier Rodríguez (PPC): demana a la senyora alcaldessa que tracti a tots els grups municipals
(tant sigui a la regidora Abigail Garrido com al regidor Joan Garriga) per igual a l’hora de fer
intervencions referents o no als punts comentats en cada moment.
Anna Gabaldà (alcaldessa): considera que com a grup municipal, el regidor Joan Garriga ha
volgut donar resposta a la regidora Abigail Garrido desprès de la seva intervenció. Demana que
tothom es centri en el tema i així s’evitin confusions.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que ell no té cap mena de confusió.
Abigail Garrido (PSC-PM): també, confirma que ella no té cap confusió. I recorda als grups
municipals que estan ara al govern, que, ells, quan estaven a l’oposició, parlaven de tot el que
volien i, també, demanaven ser respectats. Per tant, demana que se’ls deixi intervenir de forma
lliure, i puguin parlar d’allò que considerin oportú en cada punt, a l’igual que ho fan la resta de
grups, estiguin a l’oposició o al govern. Recorda que això és llibertat d’expressió i, per tant,
demana respecte.
Anna Gabaldà (alcaldessa): demana, també, que se li respecti a ella, com a persona, així com
a la seva manera de gestionar el Ple municipal.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres que composen la Corporació.
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7. Aprovació provisional de la taxa 2014 pel servei d’aigua potable al municipi
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió informativa de les l’Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del regidor de l’Àrea de territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació municipal el següent
DICTAMEN
En data 6 de març de 2014 i número de Registre d’Entrada E201402823, Aigües de Sant
Pere de Ribes, SA, presenta en aquest Ajuntament la Memòria i Estudi econòmic per a la
determinació de les taxes del servei de subministrament d’aigua potable a Sant Pere de
Ribes, que suposa un increment mitjà, per a l’any 2014, d’un 4,25% sobre les taxes vigents.
Vist l’informe de la Sra. Júlia González Bou, directora de l’Àrea de Serveis Territorials.
Vist l’informe de la Sra. Margarita Sanz González, Secretària General de l’Ajuntament.
Vist l’informe de la Sra. Criseida Ramírez Domínguez, Interventora de l’Ajuntament.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment la proposta presentada en data 6 de març de 2014, amb núm.
de Registre d’Entrada en aquest Ajuntament 201402823, de modificació de la taxa d’aigua
per a l’any 2014, que representa un increment, del 4,25%.
a) Tarifes de subministrament d’aigua
Aforaments:
Mínim de consum
Preu del subministrament
Comptadors
ÚS DOMÈSTIC
Quota de Servei
Preu del subministrament (*)
Fins a 6 m3/uc/mes
De 6 a 10 m3/uc/mes
De 10 a 18 m3/uc/mes
Excés de 18 m3/uc/mes
ÚS INDUSTRIAL I COMERCIAL
Quota de Servei
Preu del subministrament
Fins a 10 m3/uc/mes
Excés de 10 m3/uc/mes

15 m3 /mes
1,216 €/m3

10,72 €/uc/mes
0,370 €/m3
0,582 €/m3
1,162 € m3
1,963 €/m3
10,72 €/uc/mes
0,410 €/m3
1,269 €/m3

Unitats de convivència de més de 3 membres
Per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu per a tots els abonats, s’ampliaran
els blocs de consum amb 3 m3/mes per a cada persona de més que sobrepassi el límit de
3 persones que convisqui al domicili de l’abonat.
b)Conservació d’escomeses i comptadors
1,10 €/mes

1,10 €/mes

1,17 €/ab/mes

330 €/alta

330 €/alta

b)Drets de connexió
330 €/alta
Drets de connexió
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En el supòsit de qui sol·licita la connexió sigui un usuari d’habitatge que no sigui d’obra
nova, tindrà dret al finançament d’aquesta quota en tres terminis, el primer en el moment de
la contractació i els dos restants en els següents períodes trimestrals.
2n.-Afegir el punt 4t a l’article 7, “Acreditament i període impositiu”. La redacció de l’article
restaria tal i com es detalla a continuació:
“Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La tarifa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. S’entén que
s’inicia el fet imposable per les noves altes, en la data de presentació de la sol·licitud del
servei de subministrament.”
2. Per als exercicis següents al d’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la
tarifa es produeix el dia primer de cada any.
3. El període impositiu serà el regulat a la normativa específica i aprovats per acord del Ple
Municipal.
4. En el cas que la modificació de taxa es produeixi durant l’any, l’acreditament tindrà
efecte a partir de l’aprovació definitiva de l’acord per part del Ple Municipal i publicació.”
3r.-Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així
com el Text complet de la taxa, si calgués, durant el termini de 30 dies, comptats des de
l’endemà a la publicació de l’anunci d’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
4t.- Durant el període d’informació pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
5è.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i als interessats.”
Lluís Giralt (govern): inicia la seva explicació del punt passant revista a les diferents propostes
que s’han anat produint. Fa esment de la revisió que s’ha portat a terme de la darrera proposta
que va quedar al damunt de la taula en el Ple passat, arran d’una negociació amb Sorea, una
feina important per part dels serveis tècnics i un esforç de gestió política en l’esmentada
negociació. Respecte als antecedents, hi ha hagut dos grups de decisions: supramunicipals, en
referència al canvi del pagament del cànon de l’aigua per la llei 5/2012, d’increment del cànon
de l’ACA, a partir de la qual, bàsicament, es passava a comptar l’aigua en alta i no pel
subministrament als veïns. També hi ha un increment posterior del 70% de tarifes per
l’adquisició de les Aigües Ter-Llobregat, del servei de l’aigua en alta i, desprès un increment del
13,48%, a repartir en tres anys a raó del 4,25% anyals aproximadament, que es el que
s’aprovarà avui. I municipals, pel fet que en compte d’introduir aquestes modificacions
supramunicipals al setembre es va fer, finalment, al desembre de 2012, la qual cosa va suposar
un 26% d’increment en les tarifes. Aquest retard respecte a les decisions supramunicipals, va
comportar la generació d’un deute de 270.000 euros.
Aquest retard de la decisió municipal suposa, per tant, plantejar la taxa de l’aigua des de tres
situacions: respecte al deute, en una primera proposta es volia relacionar amb la taxa, la qual
cosa segons els informes dels serveis jurídics de la Casa no és admissible legalment fer un
cobrament retroactiu de la taxa per solventar aquest deute. Llavors, resultava que aquesta
proposta tenia poca solvència legal. Una altra qüestió, era l’actualització dels increments fruit
de les decisions d’Aigües Ter-Llobregat i de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre aquest 4,25%
que proposem, que deriva d’aquest increment del 4,25%. I, finalment, els increments propis de
la gestió del servei que proposa Sorea. Respecte a tot això, hi ha una negociació, que suposa
un 9,15% de la taxa, però no tenia solidesa legal suficient. Recorda que hi havia una proposta
de Sorea que recolzava aquesta decisió, en el sentit que rebaixava el deute per part de l’oferta
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que havia fet la mateixa Sorea, amb una sèrie de mesures que el que feien era compensar
d’una manera important aquest deute. La proposta que, finalment, es porta al Ple, planteja,
doncs, un increment del 4,25%, lligat a aquest increment i imposat per la revisió del preu de
l’aigua en alta, en el seu moment que ha fet l’ACA, que suposarà sobre el rebut de l’aigua, un
increment del 3%.
La proposta que es porta a debat suposa deixar pendent l’increment del deute, que assumirà
l’ajuntament, i, fa saber que, amb aquest objectiu, s’ha iniciat una negociació amb Sorea, amb
la qual es treballa amb les mateixes condicions que segons la primera oferta enviada, que
anava relacionada amb el retornament de la taxa.
Fa esment, sobretot, que a banda de l’oferta, les negociacions, també, estan relacionades amb
el tema de les pèrdues de la xarxa (en aquests moments, superiors al 30%). Sorea assumiria
part d’aquestes pèrdues com a responsable de la xarxa; també, s’iniciarien millores de la xarxa;
i posteriorment, s’establiria una comissió de seguiment, la qual figura ja en el contracte signat
l’any 1998, i, recorda, que fins ara no s’havia formalitzar.
Finalment, proposa l’aprovació d’aquesta modificació de la taxa per tal d’ajustar-se als
requeriments legals superiors i, així, no acumular més deute.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que no recolzaran aquest augment per diferents motius: en
primer lloc, vol deixar molt clar que aquest govern, a l’hora de buscar consensos amb els grups
de l’oposició, només se’ls crida quan cal pujar una taxa, un impost o alguna cosa que al govern
li costi de portar a terme, malgrat tingui majoria. Per la resta de qüestions sembla ser que
compten. Per la qual cosa, li confirma al regidor Lluís Giralt que en aquest cas tampoc els
trobarà.
Li comenta al regidor Lluís Giralt, que gran part dels membres que formen l’actual equip de
govern, si, en el seu moment, haguessin recolzat la proposta de l’anterior govern (recorda que
es van abstenir), estaria tot solucionat i sense el deute actual.
A més a més, fa esment que tant a l’informe de Secretaria com d’Intervenció, no s’inclou el
dèficit que reclama l’empresa, ni tampoc es justifica si l’ajuntament es farà càrrec del deute. O
sigui, que només es sap que es pujarà un 4,25%, perquè ho aprovarà la majoria que té el
govern.
Anna Gabaldà (alcaldessa): recorda que tot està, explícitament, a la documentació.
Abigail Garrido (PSC-PM): “afirma que, al cap i a la fi, la proposta de pujada de l’aigua
presentada avui en aquest Plenari, és conseqüència de la privatització de l’aigua que fa CiU a
la Generalitat, i que porten als municipis a aquesta situació i que comportarà que els ciutadans i
ciutadanes dels municipis vegin incrementada la seva factura a final de mes. També recorda
que els membres de l’actual equip de govern, quan estaven a l’oposició no tenien aquesta
postura. Es fa ressò d’unes paraules de l’actual alcaldessa, Anna Gabaldà, en el Plenari de 18
de desembre de 2012, en el qual afirmava: “creiem que és inadmissible i que aquests preus no
té perquè assumir-los la ciutadania. Tot això, considerem que són conseqüències de la
privatització i que al mes de gener tornarà haver-hi un augment”. I, per tant, pregunta: “fins a on
arribarem?”. I la seva conclusió, va ser “no donarem suport a la proposta”. Tornant a respondre,
va dir: “si votem en contra és perquè no la volem assumir, quan no estem d’acord amb la
privatització realitzada. Desconeixem les negociacions i no estem disposats que la ciutadania
assumeixi aquests preus, i, a més, això no s’acaba aquí, perquè al mes de gener tornarà a
haver-hi altres augments”. Per tant, el seu grup, en aquest cas, Unitat Municipal 9, no va donar
cobertura a això. I van votar en contra. En el mateix Ple, el regidor Lluís Giralt, diu que “per a
CiU això és un tema sobrevingut del govern de la nació. Entenem que hi ha una part de solució
d’aquest fet, i el seu vot serà d’abstenció, perquè considerem que la gestió no la tenien del tot
clara del govern i faran una abstenció en positiu”.
Recalca que una vegada més, s’està davant de la situació de “donde dije digo, digo Diego”.
Quan estaven a l’oposició feien una cosa i ara que estan al govern, fan una altra. A més,
Intervenció alerta en el seu informe que no hi ha justificació ni cap comentari, de si l’ajuntament
es farà càrrec de la resta del deute. La regidora qüestiona que qui pagarà la resta. Confirma,
per tant, que el seu grup s’abstindrà per les formes, bàsicament, que està fent servir aquest
govern, el qual es compromet a crear una comissió de treball amb els grups de l’oposició per
poder arribar a consensuar la proposta. I aquesta... no s’ha produït. Sí que es parla en les
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comissions informatives, i en tot cas, només en les comissions informatives. Però no es va
crear cap grup de treball per poder arribar a aquest consens. També, diu al govern que quan no
tenen suficient suport, retiren la proposta i trenta minuts abans del Ple convoquen amb
urgència als grups de l’oposició, per tal de saber quin serà el posicionament de cadascú.
Finalment, destaca la incoherència manifesta dels dos partits, tres partits que en aquest
moment, estan formant el Govern: en un moment deien una cosa quan al govern hi havia un
altre partit i ara diuen tot el contrari. Confirma que faran una abstenció positiva.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): fa un recordatori de les vegades en les quals s’ha tractat el
tema de l’aigua: en els Plens, en les Comissions Informatives, cada any en el debat de les
ordenances..., i destaca, que, malauradament, en els últims 3 anys a remolc de les decisions i
les modificacions de les lleis per part de la Generalitat. Confirma que, tal i com ja s’ha dit en
aquest Ple, des de la Generalitat, s’ha castigat la gestió dels ajuntaments en relació a l’aigua,
amb la decisió que van prendre unilateralment, sense consensuar, parlar i treballar amb els
ajuntaments, quan va passar de cobrar l’aigua que les persones consumien a casa a cobrar
l’aigua que arribava al poble, es consumís, es perdés, es dissolgués, s’evaporés o li passés
qualsevol cosa. Aquest fet, va generar un problema important als municipis, a les persones, a
casa, a les famílies... i, sobretot, un debat que va més enllà d’un 3% o de l’increment del preu,
que és important tenir-ho present, sinó entorn al consum o no consum d’un bé que és escàs
com l’aigua, i d’un bé que és tant necessari, d’un bé que malgrat les privatitzacions és un bé
públic.
El seu grup, entén que la proposta que es porta a Ple, com en el seu dia en plens anteriors, és
una forma d’imperatiu legal, en el sentit que hi ha una obligatorietat d’executar el que és la llei
d’acompanyament de la llei de pressupostos de la Generalitat pel que fa a l’increment del preu
de l’aigua. Recorda que la taxa de l’aigua porta congelada bastant de temps a Sant Pere de
Ribes, en tant a la seva globalitat, i entenen, per tant, que es manté així, que no hi ha cap més
modificació excepte aquesta norma imperativa i obligada. Entenen, a més a més, que la
diferència del trajecte d’aquestes negociacions, informes, treballs tècnics que s’han anat
realitzant, han comportat una reducció del 50% respecte a una de les propostes que s’havien
fet anteriorment. Entenen, doncs, que el nostre municipi continua estalviant part del càstig que
la Generalitat ha anat exercint en municipis, com a la resta de municipis de la nostra comarca i
de la resta de Catalunya.
Reitera que el seu grup ha defensat sempre que, a més de parlar del preu de l’aigua, es tracta
de la gestió del consum, del recurs de l’aigua, com aquest bé públic escàs, necessari, de
primera necessitat per a totes les famílies. Donat tot això, també, sol·licita, per tant, es tractin
les relacions contractuals actualment existents, per tal, així mateix d’agilitar els protocols,
d’acord amb aquests temps que han canviat. Respecte al deute generat, diu que, en el seu
moment, li agradarà debatre-ho, però, de moment, li agrada que no es porti a aquest ple, per tal
que el deute no ho hagi de pagar cada família de la seva butxaca. Per la qual cosa, donaran
suport a la proposta.
Joan Garriga (govern): destaca que resulta curiós que els dos partits que han portat aquest
país a la liberalització total i a la privatització de tots els serveis, que són el Partit Popular i el
Partit dels Socialistes, ara siguin els defensors de l’usuari i de la coherència. Pensa que
existeix una responsabilitat directa, on no es pot obviar la posició d’aquests partits.
També, destaca que es parla de consens, quan l’anterior alcalde, aprovava acords per decret...
acusa al Partit dels Socialistes de ser tant coherent com abans: fent demagògia. Qüestiona que
li diguin el que van fer, ara que parlen del consum de l’aigua, de l’estalvi, de la participació...
Afirma que no van fer res. Tot ho atribuïen a les “dèries” de la senyora Scuderi. Qüestiona que
quin seguiment van fer del contracte de la companyia d’aigües? Diu que absolutament cap,
mentrestant es perdia el 40% del consum d’aigua. No van fer cap proposta de consens en quan
al tema del consum i l’estalvi de l’aigua. No li resulta estrany, doncs, l’actitud de la senyora
Scuderi.
Considera que la companyia d’aigües ha fet el que ha volgut sota el poder de l’anterior equip de
govern. Ha fet el que li ha donat la gana.
Acusa al Partit dels Socialistes de parlar d’equilibri pressupostari i altres coses, quan saben
perfectament que l’Ajuntament no té cap instrument per saber si els comptes que arriben són
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correctes o no (afirma que la regidora Abigail Garrido, ho sap perfectament, perquè estava de
responsable d’això, durant molts anys... i ara fa veure que no). Li diu que no s’ha fet cap
seguiment de la companyia d’aigües, dels contractes, de les pèrdues d’aigua...
Confirma que recuperaran el pla director, però ara és una qüestió de legalitat. I ho faran amb
aquells que tenen coherència en els seus posicionaments de tractar el tema de l’aigua com
creiem que s’ha de tractar. Pensa que, fins ara, hi hagut un seguidisme de fer les coses
d’aquesta manera. Confirma que, segurament, és la pitjor cosa amb la qual ens s’han trobat a
la seva arribada al govern. Caldrà parlar de les necessitats, del seguiment de contractes... de
tot allò que, anteriorment, no es feia. Pensa que el poble ho ha de saber.
Lluis Giralt (govern): es qüestiona, arran de la intervenció del senyor Javier Rodríguez, que
no sabrà quan li ha de trucar. Només li va consultar qual seria el seu posicionament (si li volia
dir) i, posteriorment, el govern va actuar en conseqüència. Pensa que, al cap i a la fi, es tracta
de fer política, de buscar suports i sinó es troben, tornar a fer altres propostes per tal
d’aconseguir-los, si és possible. De totes maneres, destaca que, en aquest cas, hi havia un
tema legal que va pesar més que la pròpia negociació política.
Abigail Garrido (PSC-PM): dona per suposat que l’imperatiu legal al qual fan referència ara,
era el mateix quan estaven a l’oposició que ara quan estan al govern. Retreu al govern, que
quan estaven a l’oposició eren molt valents. Li diu al regidor Joan Garriga, que no li agrada que
li diguin les veritats, però que, al cap i a la fi, que ha privatitzat l’aigua ha estat CiU. Recorda,
així mateix, que, únicament, ha llegit de forma literal l’acta de data 18 de desembre de 2012,
que parla del punt que estan tractant, tal i com demanava la senyora alcaldessa, li agradi o no li
agradi.
Demana, per tant, que deixi de fer demagògia, i de dir que no han fet res absolutament. Li
demana que s’arremangui i es posi a treballar, tal i com han fet ells durant molts anys, que com
a conseqüència d’aquesta feina, avui es pot dir que l’ajuntament té un patrimoni de 188 milions
d’euros. Destaca, per tant, que l’ajuntament avui dia està sanejat econòmica i pot tirar endavant
i que, efectivament, sí que hi ha un pla director de l’aigua, el qual existeix i està elaborat. I,
evidentment, reconeix que de ben segur, hi ha coses que es podien haver fet millor, reconeix
els seus propis errors, però s’ha treballat i molt. Per finalitzar, torna a demanar al regidor Joan
Garriga que deixi de fer demagògia.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): recorda que quan va explicar uns dels deu primers motius del
trencament de l’acord entre ICV i PSC al govern, aquest era l’aigua. Ho considerava un
problema, una garantia, un bé públic... Considera que, durant molts anys, la feina calia haverse fet diferent. Per una altra banda, la privatització de l’aigua per part de la Generalitat no ha
ajudat gaire. Mes aviat al contrari. Encara que considera que és pitjor dir “donde dije Diego,
digo Josep”. Ningú es mereix sentir-se això, que per un canvi d’idees, el qual és pausible, a raó
del coneixement i les causes de les matèries. Recorda que, de totes maneres, ells sempre han
estat coherents. El que no es pot fer es dir mentides. Demana respecte envers a com es
treballa, respecte a la ciutadania... cal tenir coneixement d’allò que s’ha fet, del que no s’ha fet i
del que no s’ha deixat fer. Torna a insistir que el seu grup municipal, s’ha preocupat molt sobre
el tema de l’aigua.
Considera que, en el seu moment, va ser un problema no entendre que l’aigua era un bé de
primera necessitat i públic i que calia que fos gestionat de manera diferent, la qual cosa,
suposava modificacions de contracte i capacitat d’inversions.
No considera normal que es tingui unes pèrdues de 270.000 euros en pèrdues d’aigua perquè
no s’hagi arreglat una “tuberia” des de fa més de 50 anys.. Això s’ha de dir.
Per tant, pensa que cal valorar les coses en el seu punt. No es pot enganyar a la gent, dient
que com tenim patrimoni, anem a repartir-ho per ajudar a tothom... Recorda que sempre ha
estat un problema la gestió de l’aigua. Considera que avui és un punt de partida i cal anar
treballant. Cal endegar els treballs d’aquesta comissió, per tal de transparentitzar la gestió de
l’aigua en el nostre municipi. I que pugui servir d’exemple a d’altres municipis del nostre entorn.
Javier Rodríguez (PPC): respecte a les paraules de la senyora Scuderi està d’acord que
l’anterior govern hagués fet inversions per evitar la pèrdua d’aigua però li recorda a la senyora
Scuderi que havia d’haver lluitat per aquestes qüestions quan era al govern (va estar 6 anys),
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perquè si ara es dóna compte d’aquesta situació potser tenia que haver deixat el govern abans.
Li qüestiona si es dóna compte ara o no s’havia mirat cap informe durant aquest temps.
Abigail Garrido (PSC-PM): qüestiona a la senyora Scuderi que, potser, el seu canvi de
posicionament vé donat perquè gaudeix d’informació que la resta de grups de l’oposició no
tenen. Només vol posar de manifest les incoherències de les quals fan gala alguns de la resta
de grups municipals del Consistori (entenen que es part d’una estratègia que han tingut alguns
grups en aquests darrers dos anys). A més a més, defensa que es comenti el tema del
patrimoni, perquè això dóna seguretat, com a eina per fer front a les necessitats que puguin
tenir els ciutadans, i no perquè se’l reparteixi ningú.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que si les darreres paraules de la senyora Abigail
Garrido (PSC-PM) insinuaven una “apropiació” d’alguna cosa, ho considera un insult. Recorda
que se li va castigar, en el seu moment, per part de l’Alcaldia, fent-li desconvocar una reunió
que tenia prevista amb els portaveus dels grups municipals (abril de 2013) per exposar el
“problema” de l’aigua, amb els informes de la companyia d’aigües i diferents plantejaments
existents, al damunt de la taula. Des de llavors no s’ha tornat a parlar. Vol deixar constància
que manté documents i correus electrònics que poden fer història per la part “dolenta”. I, tot
just, és per l’existència de “coses” que no li agraden que considera que tots els membres del
Consistori estan en política, bàsicament, per intentar-les canviar. Considera que hi ha temes de
debat que sobrepassen el límit de la coherència del nostre discurs. Emplaça que ja es parlarà
de la resta de temes: deute, impostos... i d’aquells temes que s’han anat treballant de forma
conjunta. Considera que gairebé és un insult que es digui que no s’ha arribat a un acord per la
manca d’una trucada.
Anna Gabaldà (alcaldessa): recorda el compromís adquirit per tal de continuar negociant el
contracte de l’aigua.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i
Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa, tres vots en contra del
Partit Popular de Catalunya i set vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
Anna Gabaldà (alcaldessa): proposa tractar els tres temes següents de forma conjunta. Els
grups municipals, estan d’acord, encara que la senyora Abigail Garrido (PSC-PM), no està
d’acord que la votació pugui fer-se conjunta. L’Alcaldessa aclareix que l’explicació serà
conjunta però la votació per separat. El punt 10 ho retiraran, tal i com van expressar a la Junta
de Portaveus.
8. Aprovació de l’establiment del servei públic i reglament d’ús de la instal·lació
esportiva Tennis Can Macià de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
“El regidor Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement, a petició del regidor Marcos Gordaliza Misian, d’Esports i Salut de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el següent:
DICTAMEN:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa des del 16 de juny l’any 1988 de les
instal·lacions esportives a la urbanització de Can Macià, destinada a la pràctica del tennis.
La instal·lació està situada al carrer Blades, número 3 de la urbanització de Can Macià de
Ribes.
El Ple de la corporació amb data 8 de maig de 1989, va aprovar la formalització d’un
conveni amb durada de 25 anys i fins el 7 de maig del 2014, notificat el 10 de maig de
1989, entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Club Tennis Ribes, per la gestió de la
instal·lació esportiva del Tennis Can Macià.
Durant tot aquest temps la instal·lació ha servit per iniciar la pràctica esportiva de
l’especialitat. Actualment es considera suficientment consolidat el servei com perquè
l’Ajuntament procedeixi a formalitzar-lo, reguli el seu ús, determini el seu cost i el sistema
de gestió. Per aquestes raons, creiem suficientment consolidat el servei des del punt de
vista social i és necessari procedir a l’establiment del Servei Públic de tennis municipal a
les instal·lacions esportives de Can Macià, d’acord amb les determinacions del projecte
d’establiment i del reglament del servei.
A tal efecte s’ha elaborat la següent documentació;
A) Memòria
B) Projecte d’establiment del servei.
C) Reglament d’ús de la instal·lació del Tennis Can Macià.
D’acord amb el DECRET 179/1995, de 13 de juny, és necessari aprovar la continuïtat de
la gestió de les pistes de tennis de Can Macià al Club de Tennis Ribes, si al finalitzar la
concessió en data 7 de maig de 2014, no s’ha adjudicat un nou concessionari per la gestió
de la instal·lació, d’acord amb el que diu el ROAS, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, Article 235.
També és necessari aprovar el reglament d’ús de la instal·lació esportiva.
Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i del Serveis Tècnics d’Esports de l’Àrea de
Persones i Coneixement es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
1. Aprovar l’establiment de servei públic de les pistes de tennis de Can Macià. (Annex
1). L'expedient instruït amb els documents esmentats es sotmetrà a informació
pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí
Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
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d'anuncis de la corporació. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
2. Aprovar el reglament d’ús de la instal·lació esportiva pistes de tennis de Can Macià.
(Annex 2). L'expedient instruït amb els documents esmentats es sotmetrà a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en
el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d'anuncis de la corporació. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament
aprovat.”
Marcos Gordaliza (govern): respecte al punt 8, explica la concessió del tennis de Can Macià
de Ribes, establerta des de l’any 1989, amb un contracte de 25 anys, que acabarà el proper 7
de maig. Fa esment al canvi de llei de l’any 1995, que establia que s’havia de fer un
establiment de servei, el qual no es va fer i, és per aquest motiu, que ara es porta al Ple.
Respecte al punt 9, clarifica que no es realitza cap pujada de preus, només augmenten la quota
de soci de forma minsa, la qual no s’havia modificat des de feia 25 anys. La resta queda igual.
En quan al punt 10, es retira perquè a posteriori, un cop consultats els informes d’Intervenció i
Secretaria, i amb l‘aplicació de les noves lleis de contractació, es posava en perill la possible
continuïtat, i, per tant, s’estimen més fer una revisió d’aquests plecs per tal d’assegurar
l’establiment del tennis a Ribes.
José Asín (PPC): confirma que el vot del seu grup serà favorable, però demana que es tinguin
en compte les observacions d’Intervenció.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma que el posicionament del seu grup serà favorable en quan
al punt 8, però no així en el punt 9. Afirma que aquest punt, no va ser tractat com a un punt
separat, en la Comissió Informativa corresponent, i ells entenen que havia d’haver estat així
(encara que fos per urgència).
Respecte al punt 9, no estan d’acord perquè ells havien treballat en una proposta relacionada a
la contribució igualitària respecte a totes les instal·lacions esportives. Entenen que resulta una
discriminació el fet de cobrar a una sèrie d’entitats esportives per la utilització d’espais públics
concrets. S’acaba discriminant segons la pràctica esportiva que es realitza (o tothom
contribueix o tothom no contribueix). Contradiu al regidor Marcos Gordaliza, afirmant que,
gairebé és el doble de l’import, l’anomenada “petita” pujada de quota. Confirma que no donaran
suport a aquesta proposta.
Marcos Gordaliza (govern): el fet de qui pagava i qui no, es una qüestió que ja va quedar
clarificada en el ple del passat mes de setembre (no s’està modificant allò que es va aprovar en
l’esmentat ple). Si que és veritat que hi havia la possibilitat que les entitats esportives federades
quedessin eximides del pagament, per exemple. Reconeix que, efectivament, és gairebé el
doble de la quota la quantitat que es puja, però destaca que fa 25 anys que aquest preu no es
tocava, però aclareix, igualment, que considera que es tracta d’un preu més que raonable de 7
euros.
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma que respecte a la proposta que es va portar al Ple de mes
de setembre era per igualar totes les instal·lacions esportives, però es va votar que no, per part
dels grups de l’oposició d’aquell moment, entre els quals estaven els que ocupen actualment el
govern. Qualifica la proposta presentada per l’anterior equip de Govern d’assenyada, perquè
igualava a totes les instal·lacions esportives, es practiqués l’esport que fos. Entenen que es va
perdre una oportunitat, i confirma que ara no es té en compte la globalitat en la qual s’hauria de
treballar.
Lluís Giralt (govern): assegura que la taxa corresponent és vigent per tots els equipaments
esportius, únicament, que existeix una exempció d’ús per aquelles entitats que tenen ús
federat, afany de lucre, tenen una escola esportiva... (aquesta exempció es podrà discutir amb
qualsevol entitat). Només el que s’ha fet és que l’exempció fos en relació amb una sèrie de
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condicions (s’ha fet la unificació, de forma genèrica, a l’igual que la utilització de totes les
instal·lacions esportives). La taxa és a usuaris (no s’ha pujat a cap entitat esportiva).
Manuel Colorado (PSC-PM): fa palesa la seva estranyesa davant la concessió d’exempció
envers aquelles entitats que tenen equips federats, equips base... Considera que aquesta
pujada no la pot realitzar l’Ajuntament, ho ha de pujar l’entitat directament, perquè el soci paga
a l’entitat. Qüestiona el canvi que s’ha produït en aquest sentit.
Marcos Gordaliza (govern): confirma que aquests 7 euros els paga l’entitat a l’Ajuntament. És
vol evita, d’aquesta manera, que vingui un concessionari extern, i posi uns preus molt més
econòmics per tal de fer negoci amb el tennis de Ribes. Únicament, per això, des de
l’Ajuntament, s’ha volgut posar un preu raonable.
Manuel Colorado (PSC-PM): entén que hi haurà, amb aquesta situació, una discriminació
entre una entitat i una altra. Allò que no és lògic, és que a les guarderies no hi hagi per beques
menjador i a l’esport no s’aporti un mínim (resulta que a la persona que utilitza un camp de
futbol o una pista poliesportiva no se li cobrarà, però, en canvi, a qui utilitzi una pista de tennis o
la piscina, sí). El que no es pot assumir és que estiguin encesos els llums de les pistes de
futbol a les 12 de la nit, per 7 ó 8 persones usuàries. Al tennis és al contrari, suposa una pujada
anyal de 40 a 84 euros. Confirma que, en aquestes circumstàncies, no poden recolzar aquesta
proposta.
Marcos Gordaliza (govern): reitera que, únicament, allò que s’està discutint en aquest punt
són els preus del tennis de Can Macià. Respecte a les exempcions no hi hagut cap canvi
respecte al Ple de mes de setembre. Si fan esport federat, estaran exempts. Reitera que estan
parlant del tennis de Can Macià (sí és veritat que es tracta l’ordenança 56, però, només de les
modificacions realitzades) i emplaça al grup municipal socialista a tractar el tema en més
profunditat, i parlar de tota l’ordenança en el seu conjunt, en una altra sessió plenària.
Manuel Colorado (PSC-PM): tot just el que pregunten és perquè es modifica aquesta
ordenança que afecta al tennis i altres ordenances que afecten a d’altres esports, també s’han
modificat, però en sentit contrari. Estava aprovada i recorda que algunes entitats ja havien
començat a pagar.
Marcos Gordaliza (govern): reitera que dintre de l’ordenança 56, l’únic que s’ha modificat han
estat els preus del tennis.
Manuel Colorado (PSC-PM): insisteix que respecte altres ordenances s’ha fet al contrari, i
recorda que l’anterior equip de govern havia intentat igualar-ho tot perquè hi hagués un únic
pagament, però es va anul·lar (en canvi, ara s’està fent el contrari amb l’ordenança 56).
Marcos Gordaliza (govern): reitera que ara es parla dels preus del tennis de Can Macià. Que
la resta ja va quedar clarificat al Ple de setembre, a l’igual que les exempcions, les quals
continuen sent les mateixes (no hi hagut cap canvi).
Manuel Colorado (PSC-PM): davant d’aquest proposta, confirma que no donaran suport a
aquest punt.
Anna Gabaldà (alcaldessa): resumint les intervencions del grup municipal socialista, entén
que la seva proposta era la d’unificar els preus en cadascú dels esports. Ara la situació és
diferent i confirma que la proposta és, únicament, referida al tennis Can Macià. El plec de
clàusules resta a l’espera pel proper Ple.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): planteja dubtes sobre la validesa de la modificació de la taxa
respecte a possibles modificacions del plec de condicions.
Anna Gabaldà (alcaldessa): confirma que els serveis tècnics han donat el vistiplau per passar
per separat en aquest Ple els punts 8 i 9, i el proper Ple el punt 10.
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I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres que composen la Corporació.
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9. Aprovació modificació ordenança núm. 56 reguladora dels preus públics per la
prestació dels serveis d’esports
“El regidor Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement, a petició del regidor Marcos Gordaliza Misian, d’Esports i Salut de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el següent:
DICTAMEN
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
El Ple de la corporació amb data 8 de maig de 1989, va aprovar la formalització d’un
conveni amb durada de 25 anys i fins el 7 de maig del 2014, entre l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes i el Club Tennis Ribes, per la gestió de la instal·lació esportiva del Tennis
Can Macià. Abans de la seva finalització, s’està iniciant un nou expedient per procedir a la
licitació d’una nova concessió per la gestió de la instal·lació Tennis Can Macià.
S’ha constatat que durant el contracte inicial, el servei públic del tennis ja s’ha consolidat
des del punt de vista social, i és necessari procedir a l’establiment del Servei Públic de
tennis municipal i aprovar la proposta de preus públics que es presenta, per tal que els
nous licitadors i posteriors concessionaris tinguin una referència de preus públics pel
lloguers de les pistes.
Els preus públics s’hauran d’incorporar a l’ordenança actual del preu públic número 56 del
Servei d’Esports (annex 0), incorporant la tarifa número 9, (l’Annex 1), i que es detallen a
l’estudi d’equilibri econòmic per l’aprovació dels preus públics (de l’Annex 2).
Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i del Serveis Tècnics d’Esports de l’Àrea de
Persones i Coneixement es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
A C O R DS
Primer.- Aprovar la incorporació de la tarifa número 9 de l’ordenança reguladora de preu
públic número 56,d’acord amb les tarifes següents:

Abonats dels clubs locals i a la
instal·lació preu mensual
Preu/hora pista socis i abonats
Preu/hora pista menor soci i abonat
Preu/hora pista convidat soci i abonat
Preu/hora pista no abonat
Preu/hora pista escola esportiva

Preu hora llum/pista
LLUMS
Fins a 1/4 d'hora
De 1/4 a 1/2 hora

PREU UNITARI
7,00
2,00
2,00
5,00
7,00
Entre 5,50 € i 9,50 €
depenent del tipus
d'abonament (*)i (**)
5,00
Preu per pista
2,00 €
3,00 €
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de 1/2 a 1 hora
De 1 hora a 1 hora ¼
De 1 hora i 1/4 a 1 hora i ½
De 1 hora i 1/2 a 1 hora i ¾
De 1 hora 3/4 a 2 hores

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
9,00 €

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província. També s’ha de publicar anunci en un diari dels de major difusió a la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Tercer.- L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el primer dia d’inici de la nova
concessió.
Quart.- Notificar aquests acords als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de catorze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció,
Partit Popular de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
Entesa i set vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal.
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10. Aprovació plec de clàusules concessió instal·lació esportiva Tennis Can Macià
RETIRAT.
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ALTRES ASUMPTES
11. Renúncia i acceptació càrrec nou regidor PSC
“Vist l’escrit presentat en data 3 de març de 2014 i núm. de registre d’entrada en aquest
Ajuntament E201402645 pel Sr. MANUEL ADOLFO COLORADO GÓMEZ, 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 SOCIALISTA DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
(PSC-PM), en el qual manifesta de mode clar la seva renúncia voluntària i irrevocable al
càrrec de regidor.
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 14 de març de 2014 i núm. de registre d’entrada E201403268 presenta la
seva renúncia a ser proclamat electe i cobrir la vacant del regidor que li pertoca per l’ordre
de llista electoral el Sr. XAVIER HURTADO MESTRES.
Atès que en data 14 de març de 2014 i núm. de registre d’entrada E201403269 presenta
també la seva renúncia a ser proclamada electe i cobrir la vacant de regidora que li pertoca
per l’ordre de llista electoral la Sra. NURIA AYUSO VELASCO.
Atès que la següent persona del PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PM) que li
correspon cobrir la vacant, la Sra. NOÈLIA LÓPEZ PÉREZ, ha presentat acceptació
expressa en escrit presentat en data 14 de març de 2014 i núm. de registre d’entrada
201403270, 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 pel Sr. MANUEL ADOLFO COLORADO
GÓMEZ, 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 SOCIALISTA DE CATALUNYA –
PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), la qual tindrà efectes des de la data de 25 de març de
2014
SEGON.- Prendre raó de les renúncies presentades pels dos candidats següents de la
llista del PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), el
Sr. XAVIER HURTADO MESTRES i la Sra. NURIA AYUSO VELASCO.
TERCER.- 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 SOCIALISTA DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), la Sra.
NOELIA LÓPEZ PÉREZ, amb la finalitat de cobrir la vacant, previ compliment dels requisits
legalment establerts.
El Ple de la Corporació pren raó de la renúncia presentada pel regidor i la dels candidats
següents i de l’acceptació del càrrec de regidora de la senyora NOELIA LÓPEZ PÉREZ.”
Manuel Colorado (PSC-PM): fa lectura d’un escrit de comiat on recorda tot allò que ha pogut
aprendre en aquest temps. Així mateix, recomana, a tots els veins i veïnes del municipi,
l’experiència de viure la situació a l’”altre” banda de la barrera. També la feina desenvolupada
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per part de la Secretària i per part de la resta de treballadors i treballadores municipals.
Sobretot, fa esment, de forma afectuosa, a la tècnica d’Esports, la senyora Anabel Sánchez,
qui li ha facilitat el seu pas per la aquesta regidoria. Recorda que la política, es similar a la feina
que es fa a les entitats: es treballa de forma voluntària i en equip, amb ganes de treballar pel
poble servint de forma desinteressada. Recorda a tot els membres del Consistori, que ells són
la veu i el vot del poble, com representants seus que són. Lamenta que els grups d’esquerres
no hagin estat capaços d’arribar a acords per liderar el municipi, tirant endavant un projecte
comú. Demana que tothom (els 21 regidors i regidores) es centrin en treballar pel poble, evitant
disputes i aspiracions polítiques particulars o d’ideologia.
Lluís Giralt (CiU-ViA): li desitja el millor, a banda de les possibles disputes que hagin pogut
tenir entre regidors i regidores i li demana que mantinguin la mateixa relació de la qual han
gaudit fins ara.
Javier Rodríguez (PPC): li agraeix el pas per aquest Consistori. Li recorda la infantesa viscuda
conjuntament, en relació a les activitats esportives que realitzaven. Reconeix, especialment, la
tasca que ha desenvolupat per la defensa de l’esport en el nostre municipi.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): li agraeix la feina feta, havent compartit Àrea de Govern.
Considera que aquest Consistori sí que és conscient de la tasca i la responsabilitat que li ha
estat encomanada.
Abigail Garrido (PSC-PM): li reconeix que tots els companys del Partit dels Socialista de
Catalunya (PSC-PM), que han compartit grup amb ell, han après, sobretot, de les seves ganes
de treballar pel poble. Recorda que no estan a títol personal, sinó per representar a aquelles
persones que han dipositat la seva confiança. Recorda que és molt important tenir present els
valors de la justícia i la solidaritat en la feina del dia a dia. Destaca, finalment, la seva
companyonia i l’emplaça a continuar treballant pel poble des de l’àmbit de les entitats.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que sense voler resta protagonisme a les seves paraules, des
del seu grup esperen compartir moltes de les voluntats expressades amb les seves paraules,
sobretot, en l’interès general del poble.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li agraeix la feina feta i la gestió realitzada en el moment del
traspàs de l’Alcaldia, com a responsabilitat política que suposa i, finalment, li desitja molta sort
en el seu nou camí.
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Adhesió al Manifest del Dia de la Dona Treballadora:
L’Alcaldessa proposa l’adhesió al manifest en relació al Dia Internacional de la Dona
Treballadora del passat 8 de març, proposat per part de la Diputació de Barcelona i per part de
la Comissió 8 de març del municipi de Sant Pere de Ribes, però no fer la lectura del mateix
degut a la situació de les tecnologies a la Sala en la qual es celebra la Sessió Plenària. La
totalitat dels grups municipals accepten l’esmentada adhesió.
Surten de la Sala de Plens, el regidor senyor Marcos Gordaliza Misian i la regidora senyora
Laura Marcos i Navarro, de Convergència i Unió–Veu i Acció (CiU-ViA) i la regidora senyora
Maria Núria Mestre Bertran i el regidor senyor Manuel Adolfo Colorado Gómez, del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM).
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12. Mocions
12.1.- Moció presentada pel Grup Municipal Socialista (PSC) per a la creació d’una
mesa de participació per al desenvolupament econòmic del municipi
“La crisi econòmica generalitzada – atur i treball precari – està fent augmentar el nombre de
famílies amb risc d’exclusió social, les situacions d’emergència social i l’extensió de la
pobresa. El nostre municipi no és aliè a aquestes realitats. De fet, som un municipi que té la
taxa d’atur més elevada de tota la comarca del Garraf, un 19,82% (3.072 persones) quan a
la mitjana de Catalunya se situa en el 15,53% i al Garraf en el 17,49%.
Les demandes que rebem els Serveis Socials Bàsics així ho demostren. Les
problemàtiques que viu una part important de la ciutadania de Sant Pere de Ribes
presenten uns matisos de gran dificultat i complexitat.
L’ocupació és un element necessari i l’esforç en l’atracció de nou teixit econòmic que doni
llocs de treball al municipi és una feina prioritària i imprescindible.
Cal que els projectes que proporcionaran activitats econòmica però sobretot generaran
noves oportunitats de llocs de treball i que estan en marxa es consolidin. Cal destinar tots
els esforços per així fer-ho.
Alhora que cal treure noves activitats per al municipi, cal també treballar en la formació i la
requalificació de les persones en situació d’atur perquè puguin ocupar aquets llocs en un
futur que sigui el més immediat possible.
Donat que hi ha projectes damunt la taula en aquests en aquest municipi (parc esportiu
Decathlon, Casa del Mar, Autòdrom Terramar,...) i que cal donar-los sortida amb el major
consens possible de tots els grups polítics i els agents econòmics del municipi i la comarca,
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes proposa a aquest Ple
Municipal els següents acords:
1. Creació d’una mesa de participació per al desenvolupament econòmic del municipi
amb agents del territori i els projectes estratègics.
2. Establir un calendari en el termini màxim d’un mes de reunions i treball per tal de
desenvolupar aquests projectes.
3. Fer arribar aquesta moció presentada pel Grup Socialista Municipal a tots els
membres del Consell Municipal Social de Sant Pere de Ribes.”
Abigail Garrido (PSC-PM): proposa la creació d’una mesa de participació pel
desenvolupament econòmic, creuen que a causa de la crisi, està augmentant el perill d’exclusió
social. Així mateix, proposa que es treballi en dues línies: el suport a les famílies i la generació
de noves oportunitats de feina. Els ajuts socials són necessaris, però la gent, també, vol
treballar i no dependre d’aquests ajuts. Hi ha inversors que volen apostar per Sant Pere de
Ribes (la Casa del Mar és un exemple). Pensa que no es poden perdre aquestes oportunitats.
Per la seva banda, doncs, volen deixar clar que hi ha interès en col·laborar amb el govern per
tal de tirar endavant aquests possibles projectes. Les inversions són importants i necessàries,
al cap i a la fi, perquè generen conjuntament llocs de treball.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que donaran suport a la moció, perquè consideren que és
una obligació tant des de l’oposició com des del govern treballar en tot allò relacionat amb
meses de participació. La participació és una eina bàsica dintre de la democràcia i el seu
desenvolupament és beneficiós pel municipi.
Joan Garriga (UM9-PA): demana fer explicació de vot. Creu que la creació d’una comissió
d’aquestes característiques seria fer un ús inadequat d’aquesta necessitat de col·laborar i
participar. No considera que s’hagi de posar a debat totes les propostes particulars que puguin
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venir, com si fos una subhasta pública. En canvi, en propostes de debat i participació en bé de
l’interès públic sí que ens trobaran.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): vol fer palesa la incoherència d’aquesta moció en diferents
aspectes: entre el títol de la mateixa, la primera proposta i aquesta que, finalment, es presenta.
Tant és així, que s’entra en una contradicció entre els interessos privats i públics, en una
barreja d’interessos (posa com a exemple, la creació, expressament, d’una empresa privada
mercantil per part de la Generalitat per tal de treballar aquestes inversions). L’administració
pública no pot entrar a gestionar subhastes. Entén que l’objectiu de la participació i la
dinamització, l’ajuntament ho ha de fer però en projectes que depenen d’ell. De totes maneres,
destaca que part d’allò que es proposa en aquesta moció considera que ha de formar part d’un
debat per la modificació del Pla General, a l’igual que la definició del model de municipi que es
vol, tant a nivell urbanístic, econòmic com social, i no a la carta segons els interessos d’algunes
empreses grans de fora.
Lluís Giralt (CiU-ViA): entenen que aquesta proposta de mesa de participació en temes que
necessiten un treball previ tècnic, legal i de negociació amb un sector privat on hi ha una
qüestió d’interessos que necessita un treball molt intern pel que fa al cost de l’ajuntament i la
dinàmica dels regidors i regidores que agafen uns compromisos de treball i personals, en una
taula més oberta no es donarien. De totes maneres, es comprometen a donar les informacions
que siguin oportunes en les comissions informatives corresponents. I quan hi hagi una decisió
política es plantejarà, doncs, portar-ho al Ple on podrà haver el debat previ que sigui necessari.
Abigail Garrido (PSC-PM): mostra la seva estranyesa de no voler tenir una mesa de
participació (sobretot, destaca la posició contrària d’ICV-EUiA-E). Destaca que, en general, en
l’àmbit del desenvolupament econòmic és allà on més participació s’està tenint. Es proposa la
creació d’una mesa de treball formada per les diferents formacions polítiques per tal de trobar
les complicitats necessàries per tirar endavant els projectes d’inversors que volen invertir en el
nostre municipi i que aportarà la creació de nous llocs de treball. Vol deixar clar que no es
tracta de subhastes, ni de cap tipus de mercadeig. Considera que les forces polítiques són prou
responsables per saber quines coses estan bé i quines no d’aquelles que es puguin proposar
en una mesa de treball. Així mateix, li estranya que des de CiU-ViA es declari la necessitat de
treballs molt interns respecte a aquests temes.
Recorda que està argumentant la moció que ha presentat el seu grup i, intervé respecte al
posicionament de vot de la resta de grups.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li reitera que, en aquests moments, el que s’està fent es justificar
el vot. Li recorda que el moment del debat ja ha passat. Finalment, permet que la regidora
Abigail Garrido finalitzi la seva intervenció.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana que se li deixi acabar la seva intervenció, perquè,
únicament, està responen a les explicacions de vot de la resta de formacions. Reitera que li
estranya que un govern que es considera participatiu i que defensa la participació, quan hi ha
una proposta d’aquesta tipologia respecte als projectes estratègics del municipi on es proposa
la col·laboració entre els grups polítics a través d’una mesa de participació per tal d’accelerar
inversions necessàries per aquest municipi, i, així, poder generar nous llocs de treball, no
estigui d’acord. Demana, doncs, la creació d’aquest espai, que es posi un calendari de treball i
es treballi perquè aquestes inversions es facin al municipi, per tal de tenir noves oportunitats de
llocs de treball. Reitera, de nou, la seva estranyesa per les posicions dels grups municipals que
han votat en contra.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per la
majoria de nou vots en contra d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i
Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i vuits vots a favor
del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i del Partit Popular de Catalunya.
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Entren, de nou, a la Sala de Plens, la regidora senyora Laura Marcos i Navarro, de
Convergència i Unió–Veu i Acció i la regidora senyora Maria Núria Mestre Bertran, del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM).
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12.2.- Moció presentada pels Grups Municipals d’UM9 i CIU-VIA en favor de la
pau i la no violència
“Catalunya és una nació oberta al món amb un tarannà de diàleg i amb un esperit
constructiu, de pacte, de convivència i solidaritat, que històricament s’ha mostrat a favor
de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de maneres diferents i
en molts àmbits, i també en pronunciaments institucionals del nostre Parlament, o en
les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la
seva identitat catalana i la de Catalunya com una nació de pau.
Aquests trets de la identitat catalana, que ja es manifestaven en temps medievals, en
realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes, han alenat, en els
nostres dies, multitudinàries mobilitzacions pacífiques.
El nostre municipi no ha estat una excepció i han sigut nombroses les ocasions en les
que Sant Pere de Ribes s’ha declarat, en favor de la pau i de la no violència a través de
diferents comunicats i mocions aprovades pel ple municipal. Aquest rebuig s’ha vist
reforçat de forma activa des de la societat civil, en manifestacions contra la guerra,
contra la violència de gènere o en la conscienciació de la cultura de la pau.
La presència de grups amb estètica militar en actes religiosos als carrers del municipi,
és oposada a la voluntat de defensar la cultura de la pau. El militarisme representa, de
forma implícita, la guerra i la resolució de conflictes a través de les armes. Per aquest
motiu, la seva presència, entra en contradicció amb les creences religioses i cíviques
de molts dels nostres ciutadans.
Cal seguir fent passos per aconseguir una societat no-violenta, on el diàleg sigui la
base per resoldre els conflictes. Per fer-ho ens calen eines que incideixin en tots les
franges d’edat i en tots els agents socials.
Per aquests motiu proposem al ple els següents acords:
Primer. Declarar el municipi de Sant Pere de Ribes, municipi per la pau i la noviolència.
Segon. No permetre actes en els que hi participin col·lectius militaritzats, buscant
l’acord amb les entitats organitzadores per tal de potenciar-ne altres aspectes
relacionats amb la pau.
Tercer. Treballar en defensa de la pau com a base de la convivència entre els individus
i els poble, reforçar polítiques a favor de la conscienciació i divulgació de la cultura de
la pau i la no violència.
Quart. Comunicar aquests acords a les entitats i col·lectius culturals i religiosos del
municipi se Sant Pere de Ribes.”
Josep Rius (govern): passa a explicar els arguments de tot allò que, al llarg d’aquests dies,
s’ha parlat amb l’entitat o en premsa, per exemple. Considera que el fet d’aprovar mocions està
molt bé, però només són paraules, i creien que calia actuar. Ja es va parlar amb l’entitat al mes
de desembre, on els hi van explicar la visió d’aquest govern respecte a la participació dels
legionaris a les processons de Setmana Santa. No entenen que, en aquest tipus d’actuacions,
en accions de pau es produeixi la participació d’un grup militaritzat. No entenen la barreja entre
la militarització i els afers religiosos. Recorda que, també, ho considerava així el director
general d’afers religiosos de la Generalitat (fa referència a la desfilada dels legionaris a la
processó de Mataró – any 2012).
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Insisteix que el govern ha exposat els seus arguments i el seu punt de vista, encara que hi hagi
gent que ho vegi com una prohibició. Continuen tenint ganes de potenciar les activitats de la
Setmana Santa, però sempre i quan no participin els legionaris. Afirma que el dia anterior,
conjuntament amb la senyora alcaldessa, es van reunir amb l’entitat, per tal d’intercanviar punts
de vista. Van arribar a un acord per potenciar les processons de Setmana Santa, sempre i quan
sigui des d’un sentit que no tingui res a veure amb la militarització de cap acte cultural. Aquella
mateixa tarda del Ple, es van posar en contacte amb la presidenta de l’entitat i van començar a
treballar conjuntament. Reitera que la intenció de la seva regidoria és parlar i arribar a acords
amb les entitats, en relació a possibles projectes a posar en marxa. Volen deixar de banda
discursos i ser conseqüents amb les seves idees, amb la realització d’accions al seu abast.
Javier Rodríguez (PPC): fa lectura d’un text d’una persona del municipi que pertany a una
entitat del municipi, i no és de la Hermandad (la qual no vol ser identificada, per no patir
possibles represàlies per part del govern, en temes de subvencions o altres aspectes), on
afirma que la Hermandad no és un grup militar, que les vestidures poden ser iguals que les dels
romans o altres; que les armes que porten poden resultar iguals de perilloses que els bastons
de les colles de bastons; que la seva funció és acompanyar al Santo Cristo; no pertanyen a cap
grup polític; que les armes, inutilitzades, són la forma de fer els honors al Crist de la Bona Mort.
Es qüestiona qui provoca l’enfrontament entre la població? És aquesta la manera de ser un
municipi per la pau i la no violència? Prohibir una cosa que no és il·legal, no és violent? Des del
grup municipal del PPC, vostès segueixen el full de ruta de l’entitat ANC (eliminar qualsevol
tema que faci “olor” a Espanya o a la seva unitat). Perquè no han fet una enquesta als
ciutadans de Les Roquetes? (direcció de Canal Blau, ja sabia la seva resposta Retreu al
govern que aquesta és la participació que donen a la població: no entren en meses de
participació, no fent enquestes per saber que pensa la població sobre un tema determinat...
Només apliquen la participació ciutadana quan el resultat ha de ser positiu envers els seus
interessos, així com l’ús que fan dels decrets.
Abigail Garrido (PSC-PM): qualifica aquesta moció de moció “trampa”. Demana que sigui
retirada. Davant de les bones paraules que destaquen en aquesta moció, s’exerceix la
prohibició, la imposició, l’autoritarisme que defineix, segons la regidora, el tarannà de l’equip de
govern. Recorda, així mateix, que fa ja un temps van presentar una moció semblant, encara
que molt més clara.
Destaca que la voluntat de les entitats, es treballar per la cultura, el lleure i la cohesió social.
Així mateix, fa esment que, tot just, és en les entitats, on es treballa de forma voluntària i en
pau, on molta gent troba l’espai per tirar endavant. Vol deixar constància que totes les entitats
són democràtiques, on la pluralitat és un símbol de democràcia. I, per tant, destaca, també, que
el respecte és el patrimoni indispensable respecte a la pluralitat per la pau. Per tant, demana
que es respecti la pluralitat, l’existència de persones que pensen diferent a nosaltres. Acusa al
govern d’haver provocat el conflicte amb el seu tarannà de caire autoritari i censurador. No es
tracta d’estar a favor o en contra dels legionaris. Es tracta de prohibició sí o prohibició no a les
entitats. Estan tractant d’imposar a través d’una moció “trampa” allò que, considera, no
s’atreveixen a aprovar per decret. I és qüestiona: Quina serà la següent? Sobre quin tema
serà?
També, destaca que aquesta moció representa una arma de destrucció cívica i convivència
cívica. Es pregunta, sobre les declaracions de l’alcaldessa de no moure’s ni un sòl mil·límetre,
si això és diàleg. Diu que calen foc en un bosc i ara volen aparèixer com els bombers, quan
una part del bosc ja s’ha cremat. Aquesta situació la defineix com un conflicte entre desiguals,
entre qui ostenta el poder i una entitat que de forma voluntària vol contribuir de forma
desinteressada amb el poble. Amb aquest tarannà d’imposició han portat a terme, que els
socialistes defineixin aquesta situació com a “mobbing social”, en canvi, no s’han atrevit amb
d’altres entitats. Proclama que els socialistes estaran al costat de les entitats i de les persones
que desinteressadament treballen pel poble, es diguin com es diguin. Torna a demanar que
retirin la moció. Acusa al govern de manar, però no governar; de ser un govern d’uns quants
per uns quants, aquells que, només, es semblen a ells. Demana que no tornin a crear més
conflictes amb les entitats.
Finalment, destaca, que l’entitat en qüestió, per tal de no mantenir el conflicte existent, està
disposada a fer el pas enrere (destaca, sobre manera, la seva generositat amb aquest gest). Al
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contrari que aquest govern, que diu que no es mourà ni un sòl mil·límetre. Confirma que el vot
serà desfavorable, si no retiren la moció.
Joan Garriga (govern): reconeix que, particularment, es perd, segons l’estadi en el qual s’han
situat, amb les explicacions del grup municipal socialista, per la barreja que fan dels diferents
conceptes (incloent, a més a més, els conceptes de crisi, llocs de treball..). Defensa que no es
tracta d’una moció “trampa”. Recorda que van demanar, en el seu moment, que es portés a
terme una tasca de pedagogia amb aquesta entitat, per tal de convèncer que no es realitzés la
sortida del pas dels legionaris per Setmana Santa. Recorda que l’anterior govern, els hi va dir
que no entraven ni sortien en això, però ara han trobat als calaixos de l’ajuntament, permisos i
escrits pels quals es feien còmplices amb la situació.
Nega que siguin autoritaris. Nega, així mateix, que vagin en contra de les entitats. Destaca que
tot arrenca, tot just, amb una petició per part de l’entitat. Considera positiu que hi hagi debat
públic. Així mateix, destaca la curiosa amnèsia de la que fan gala. Bàsicament, estan discutint
sí a la legió o no a la legió. Reitera que no tenen res en contra de les processons. Es
qüestiona: perquè no a la legió? Afirma que tenen idees de pes i un posicionament ideològic
amb el qual es van presentar a unes eleccions democràtiques. Confirma que no són neutres en
tot això. Es basen en preservar els valors antimilitaristes, els valors per la pau.
Es produeix una interrupció per part d’un membre del públic, per la qual el regidor afirma que
“aquests són els seus fruits”.
Torna a reiterar que tenen raons històriques i que no volen ser còmplices, perquè creuen en els
valors abans esmentats i perquè tenen memòria històrica i saben que allò que va significar la
legió en d’altres temps. No ho poden obviar.
Fins i tot, recorda que als anys 80, un diputat d’Izquierda Unida va proposar la seva dissolució
per tot allò que va representar. El ministre Serra, va dir que ja ho modernitzarien, però res de
res. Insisteix, per tant, que la legió representa molt. Qüestiona el que passaria si la legió es
passegés per la rambla de Vilanova o el cap de la Vila de Sitges. Destaca que ho volen
camuflar com si fos un problema de Les Roquetes, però ell considera que sobrepassa el marc
municipal. Pensa que la majoria de Les Roquetes, vol viure en dignitat, i viure millor, i, també,
vol democràcia. Aquestes actuacions, pensen, que van en contra d’això.
Torna a repetir que pensa que hi ha prou raons per tenir un posicionament contrari a la
presència dels legionaris. El debat, per la seva banda, ja es resoldrà democràticament.
Li diu al regidor Javier Rodríguez que no hi ha cap més interès. Que no són liquidadors
d’Espanya. Si es vol anar cap a enrera, la població ja votarà als seus grups, encara que creu
que, ara, hi ha una posició majoritària en aquest municipi que entén que una cosa es la
Hermandad i una altra el pas dels legionaris. Les processons religioses i el pas dels legionaris
són coses absolutament diferenciades.
Reitera que la moció que van presentar ja fa un temps, no van demanar cap prohibició, sinó
que van demanar que es fes una feina amb aquesta entitat perquè no sortís aquest pas.
Definitivament, no són partidaris que es passegin pels carrers de Les Roquetes, perquè, al cap
i a la fi (dirigint-se a un membre del públic), destaca que la legió va ser còmplice de
l’aixecament feixista del 18 de juliol i responsable de morts, com alcaldes socialistes, encara
que el seu grup pateixi a hores d’ara una forta desmemòria.
L’alcaldessa crida l’atenció a un membre del públic.
Josep Rius (govern): destaca la seva sorpresa davant d’alguns comentaris realitzats per part
dels portaveus dels grups municipals de l’oposició (per exemple, de seguir el full de ruta de la
“malvada” ACN, quan, al cap i a la fi, el comunicat que s’envia en nom de l’entitat organitzadora
de les processons s’envia a través del PPC. Es qüestiona: qui segueix el pla de ruta de qui?
Confirma que el govern continuarà fent la seva feina, trobant-se amb les entitats (continuaran
parlant i arribant a acords, com el que es planteja ara: la legió no surt i l’ajuntament col·labora).
Aquell mateix dia, es va materialitzar. A l’oposició els hi agrada encendre aquests focs entre
Ribes i Roquetes. Recorda que l’entitat va fer una sèrie de peticions. La regidoria de cultura
s’ha reunit amb totes les entitats, als seus locals per conèixer les seves necessitats. Confirma
que intentaran arribar al màxim d’acords que es pugui. Retreu que, potser, algunes persones
que ostentaven aquest càrrec anteriorment, no ho van fer. Acusa de voler ficar llenya al foc,
parlant de “mobbing social”. Això té un risc. Des del primer dia van explicar els seus
posicionaments (tot està recollit en acta, les qual s’envien a les entitats perquè tinguin
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coneixement i, així, si en algun moment, no es compleixin els compromisos, les entitats ho
facin saber). Destaca que això brillava per la seva absència, el fet de reconèixer que s’havien
equivocat en algun moment.
Insisteix que intentaran arribar a acords. No canviaran el seu posicionament per aconseguir
més vots, encara així, reconeixent que han estat ells qui han encetat aquest debat.
Confirma la voluntat de seguir treballar per les processons de setmana santa, en aquest cas. I
amb qualsevol entitat també ho faran, i diran allò que no els agrada (recorda que no es mengen
a ningú, únicament, parlen i exposen el seu punt de vista, per tal d’arribar a acords amb la
gent).
Finalment, confirma que no retiraran la moció i que continuaran treballant per la cultura
d’aquest poble.
Javier Rodríguez (PPC): segons els comentaris fets per part dels membres del govern,
nosaltres vam fer la nota de premsa a nivell personal. Insisteix que una cosa que no és il·legal,
no es pot prohibir. Quan es va presentar l’altre moció era “destroyer” (fa lectura d’un extracte
sobre la prohibició que demanava fer a les entitats sobre qualsevol expressió d’espanyolisme i
militarisme). Destaca que ell defensa l’espanyolisme. Demana que no siguin falsos. Ara han
maquillat molt més la moció. Breu enfrontament amb l’alcaldessa per la seva manera de
gestionar les intervencions al Ple.
Abigail Garrido (PSC-PM): insta al senyor Rius a que continuï veient-se amb les entitats, com
la seva obligació i responsabilitat que és. Només, destaca, que han dit que és una moció
“trampa”, perquè amaga al darrere unes actituds que sembla que estiguem en un país
meravellós, tal i com es desprèn de les paraules del regidor Josep Rius. Li confirma que les
entitats estan molt enfadades (diu que el regidor o viu en una realitat paral·lela o no resta
assabentat de la realitat). Reitera que està parlant de l’imposició, d’allò que suposa dir-li a una
entitat “això no ens agrada, faci-ho vostè d’una altra manera” (és el tema de les formes).
Comenta que per molta ideologia que vulguin vendre, és el tema de com ho fan. Destaca que
els socialistes respecten la pluralitat, i el govern no. Intenten imposar a través d’una moció
“trampa”. Insta al govern a signar un decret, si estan tan convençuts ideològicament, que
obligui a fer-ho. Ara diuen que l’entitat ha acceptat a canvi d’una sèrie de concessions (es
pregunta: “què els hi estan donant a aquesta entitat perquè aquesta entitat accepti?). Voldria
conèixer aquests acords, encara que afirma que això sona a una altra cosa (a una altra paraula
i una altra definició).
Demana, finalment, al regidor Joan Garriga que no intenti donar lliçons de democràcia al seu
grup, perquè li avança que no les acceptaran. Expressa que el seu partit ha lluitat
democràticament com els que més i, per tant, no acceptaran determinades referències de part
de membres d’aquest govern. Demana, també, que no facin referències a persones mortes,
perquè les conseqüències seran encara molt més greus si es toca aquest tema.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): aquest debat m’ha portat a un temps i a un poble que no és el
nostre. Està perplexa amb tot el que s’ha parlat en aquests dies. Dubta que algú hagi entès el
debat des de fora. La moció, que fa esment amb un àmbit més genèric, està en coherència
amb els programes dels partits del govern, troba a faltar alguns comentaris que sí que s’han fet
en el nostre municipi per promoure l’esperit d’aquesta moció (per exemple, la setmana per la
pau...). Demanaria a fer una darrera lectura d’aquesta moció, per part de les persones
interessades en entendre l’esperit de la mateixa.
Anna Gabaldà (alcaldessa): explica que ella ha participat en un treball d’entesa conjuntament
amb la Hermandad, on aquesta ha entés el posicionament del govern, on ha hagut un
compromís ferm per ambdues parts, on s’han pogut manifestat tots els problemes que han patit
des del principi que reben una carta on el govern els hi planteja que no veu bé la sortida dels
legionaris als passos de la Setmana Santa. Reconeix que els membres de l’entitat tampoc s’ho
han passat bé. Per tant, està contenta, finalment, d’haver-se pogut asseure’s en una taula i
escoltar els diferents plantejaments i necessitats de l’entitat. Confirma que faran el mateix amb
la resta d’entitats. Finalment, lamenta i vol denunciar l’instrumentalització política que s’ha fet,
per exemple, per part del Partit Popular i, per una altra banda, les contradiccions del Partit
Socialista en general (per exemple, al barri de Sant Andreu de Barcelona on el PSC ha estat en
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contra de la desfilada dels legionaris). Reafirma que el govern pot estar d’acord amb l’esforç
realitzat i amb la feina que s’ha pogut tirar endavant.
Abigail Garrido (PSC-PM): reitera que el posicionament del seu grup és per la pau i la
convivència (sempre ha estat d’aquesta manera). No accepten les formes amb les quals el
govern ha tractat aquest tema, amb el seu autoritarisme i la seva imposició envers els membres
de l’entitat, que han portat a aquesta ha fer una carta pública dient com se’ls estava tractant.
Les formes amb les quals aquest govern està portant el conflicte allà on no hi és.
Anna Gabaldà (alcaldessa): l’únic partit polític que no sap què estem decidint en aquest
moment són vostès. L’insta a que miri els cartells i afirma que més enllà d’això no hi ha res.
Abigail Garrido (PSC-PM): li acusa de fer demagògia envers el que diu que el seu grup
municipal està provocant. Considera que no són paraules dignes del càrrec d’alcaldessa i li
demana que les retiri (l’alcaldessa li confirma que no retirarà les seves paraules). Està fent
unes insinuacions que no són de dret i com a grup municipal li avança que prendran les
mesures que considerin oportunes.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i
Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i nou vots en contra del
Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i del Partit Popular de Catalunya.
La regidora senyora Abigail Garrido Tinta, del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), demana a la senyora Alcaldessa Anna Gabaldà Felipe que retiri les
paraules i les insinuacions realitzades sobre el seu grup municipal. Aquesta confirma que no ho
farà. La regidora senyora Abigail Garrido Tinta demana que tota aquesta discussió consti en
acta.

51

Ple ordinari
25 de març de 2014

12.3.- Moció presentada pels Grups Municipals d’UM9 i CIU-VIA de suport a la
campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la Independència”
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per ferho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense
pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i
23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de
drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament
democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància
estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, reunit en sessió plenària,
recollint la voluntat popular,
ACORDA
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot
per la independència’ que es va celebrar a tot Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014.
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de
signatures.
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3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en
la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat”
Anna Gabaldà (alcaldessa): fa un aclariment sobre el punt concret respecte a la recollida de
signatures d’aquesta moció (deixen tal qual el paràgraf, rectificant, únicament, el temps verbal).
No la retiren per tal de rebre el suport necessari per tirar endavant aquest tipus de campanyes.
Lluis Giralt (CiU-ViA): recorda el seguiment que alguns grups municipals del Plenari, està
realitzant sobre el procés endegat al país, per tal d’exercir el dret democràtic de decidir el futur
de Catalunya. Per tant, presenten la moció en qüestió, fet sol·licitat per part d’Assemblea.cat i
de l’Associació de Municipis per la Independència, a la qual Sant Pere de Ribes està adherida,
per tal de donar suport a tota aquesta campanya, sempre i quan els fets mantinguin la qualitat
democràtica de tot el procés que està vivint aquest país.
Joan Garriga (UM9-PA): expressa que el seu grup també donarà suport a la moció. Ressalta
la validesa d’aquells indicis de construcció nacional que assenyalaven que la ciutadania estava
molt per davant de les formacions polítiques i, per tant, destaca el caire democràtic de tot
aquest procés, que, fins ara, molta gent es mirava de reüll, el qual està prenent un cos
institucional molt important en aquests moments. I, així mateix, vol deixar palès el seu
recolzament envers l’ANC en un moment en el qual s’està trobant qüestionada i criminalitzada,
per no trobar arguments que puguin posar en entredit tot aquest procés, tal i com ha passat en
altres moments de la història. Reitera que, al cap i a la fi, i tal com han fet en d’altres ocasions
en aquest Plenari, és tracta d’un posicionament del govern a favor d’aquest procés.
Abigail Garrido (PSC-PM): no donaran suport a la moció, perquè no consideren que la
independència sigui la solució, i sí, a través d’una solució federal, basada en el diàleg entre els
pobles i en un camí d’entesa. També estan en contra que s’instrumentalitzi una institució per
una sola tendència que és partidista. Proposa que es doni l’opció plural. No s’està parlant del
dret a decidir, sinó, únicament, d’una sola opció com és la independència. Això ho han de fer
els partits polítics, no les institucions.
Javier Rodríguez (PPC): el grup municipal PPC no donarà suport a aquesta moció, perquè
davant la cessió de locals municipals a aquestes dues entitats per tal de fer activitats en
defensa d’una consulta sense l’autorització de les Corts Generals, demana a l’alcaldessa que
compleixi amb les obligacions inherents del càrrec que ostenta, així com, que sigui respectuosa
amb la promesa que va fer quan va accedir a aquest càrrec, de respectar i fer respectar la
Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia. No pensen legitimar un procés que, a més de
buscar la il·legalitat, promou la tensió social i desvia l’atenció dels problemes reals de la
població.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): destaca que l’objectiu d’aquesta moció té dues vessants: des
de la campanya nacional on hi ha moltes persones de la seva formació política participant en
les entitats que s’encarreguen d’aquesta recollida de signatures. Si bé, és cert, que en algun
municipi la seva formació política s’ha pogut abstenir i molts d’altres han estat a favor.
Bàsicament, el que defensa és la garantia al dret de les persones a exercir el seu vot i que,
aquest vot, arribi allà on aquestes persones estan representades, com és el Parlament. Per una
altra banda, també cal dir que des de l’àmbit local, se’ns demanen els recursos necessaris per
tal de portar a terme aquesta activitat (bàsicament, urnes i espais municipals), per la qual cosa,
entén que l’ajuntament no es pot desentendre d’aquesta situació, i confirma que donarà suport
a la moció plantejada.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i
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Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i nou vots en contra del
Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i del Partit Popular de Catalunya.
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Urgència
Anna Gabaldà (alcaldessa): explica l’existència d’una proposta d’urgència. Es tracta d’una
modificació de crèdit per canviar diners d'una partida d’un capítol a una altra (recorda que
aquesta qüestió ja va ser informada a la Junta de Portaveus).
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda l’aprovació de la urgència pel
vot unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
Urgència. Modificació Pressupost 6/2014
“En el pressupost de l’exercici 2011, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data 21 de desembre de 2010, i prorrogat per als exercicis 2012, 2013 i 2014, s’ha
de dotar de crèdit extraordinari una aplicació pressupostària d’acord amb la sol·licitud
de modificació de crèdits del Departament d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i
Patrimoni.
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació presenta el següent
DICTAMEN
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 06/2014.
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per transferència
TOTAL BAIXES

0,00 €
0,00 €

ALTES
Per transferència
Per incorporació de romanent
TOTAL ALTES

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

0,00 €

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lació
TOTAL BAIXES

5.400,00 €
5.400,00 €

ALTES
Per crèdit extraordinari
Per incorporació de romanent
TOTAL ALTES

5.400,00 €
0,00 €
5.400,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00 €
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Segon. Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Tercer. Aprovat pel Ple de la Corporació, s’exposarà al públic previ anunci al BOP per
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions,
considerant-lo definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.”
Joan Garriga (UM9-PA): agraeix el suport a la urgència, en primera instància. Explica que Es
tracta de fer possible la formalització d’un conveni d’assistència amb assessorament en temes
d’habitatge, d’acord amb els acords als quals s’ha arribat amb el Consell Comarcal (es va
aprovar la setmana passada), que, de moment, ho han fet Cubelles i Sant Pere de Ribes. Es
podrà, per tant, disposar a les OAC’s, de la presència i gestió directa als veïns d’aquest
assessorament i forma part de la voluntat del desenvolupament de tot el tema d’habitatge, des
de la governabilitat i el consens de tots els grups polítics.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que és fa la modificació del pressupost, únicament. No es
tracta, de moment, de la signatura de cap conveni. Confirma que, en coherència amb la seva
decisió envers els pressupostos, faran, aquest cop, una abstenció positiva.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): diu que farà una votació positiva doble. Recorda que aquest
conveni es va aprovar fa poc temps en el sí del Consell Comarcal del Garraf, del quan molts
dels regidors i regidores en formen part. S’alegra molt, doncs, que, finalment, desprès de 3
anys d’haver treballat conjuntament, es pugui obrir aquesta oficina per tal de donar aquest
servei de proximitat, en temes d’habitatge.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per la majoria
de tretze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció, Partit
Popular de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa i sis
vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal.
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La secretaria fa esment de la incorporació de la relació de precs i preguntes del mes passat a
l'acta d'aquesta Sessió Plenària.
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidor/a remitent/a: Sra. Bàrbara Scuderi Bedny-ICV-EUIA
PREGUNTA: Demana les memòries dels diferents departaments de l’Ajuntament.
RESPOSTA: En aquests moments es disposa de la memòria de l’OAC enviada en el
dossier del Ple del mes de febrer, en quan disposem de les altres memòries es faran
arribar oportunament.
PREGUNTA: Demana la memòria econòmica de la Mancomunitat Penedès Garraf,
concretament la de tractament de residus.
RESPOSTA: Serà sol·licitada aquesta Memòria a la Mancomunitat formalment amb un
escrit amb n. de registre, a petició del Ple Municipal, per tal que ens la facin arribar. S'ha
avançat la petició per correu electrònic per tal de poder escurçar el temps de lliurament.
Signat: Joan Garriga:
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Com està el contracte de la telefonia mòbil
RESPOSTA: En aquest moment s’està treballant en l’elaboració del plec de condicions
tècniques per la contractació del servei de telecomunicacions de veu i dades de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Aquest procediment inclourà la contractació del servei
de telefonia mòbil, fixa i dades de connexió a internet per tota la corporació.
En aquest moment s’està executant el treball de camp per elaborar un inventari final de
totes les línies de telefonia fixa i els seus serveis associats. En paral·lel hem començat els
contactes amb les operadores de telecomunicacions (Vodafone, Telefònica i Orange) per a
definir les necessitats del projecte i començar a rebre les propostes tècniques que en
redactin.
Un cop disposem de tota aquesta informació per part dels operadors, caldrà estudiar les
propostes per a confirmar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte definitiu. A partir
d’aquí s’elaborarà el plec de condicions tècniques definitives per la contractació del servei
de telecomunicacions i es procedirà al seu tràmit administratiu per a la seva adjudicació.
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: Si s’ha demanat la revisió del Pla Local d’Habitatge
RESPOSTA: En aquesta data està en tràmit la sol·licitud a Diputació, dins del Catàleg de
Serveis del 2014, pel suport tècnic consistent en la revisió de l’actual PLH.
Signat: Joan Garriga:
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: En quina fase es troba el Conveni dels treballadors.
RESPOSTA: El Conveni Col·lectiu i el Pacte de Funcionaris es van signar el passat 4 de
març i estan pendents de ser ratificats/aprovats pel Ple d’abril de 2014.
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Signat: Ma. Isabel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: En quina fase es troba la nova web municipal.
RESPOSTA: En quan a la introducció de continguts estàtics, es troba en una fase bastant
avançada. Falta bàsicament publicar els documents que la normativa legal demana, acabar
de preparar la informació estàtica de la seu electrònica i els enllaços als tràmits dins l’AOC
que tenim actualment.
En quant a la part tècnica, s’està preparant la infraestructura necessària per poder allotjar
la web en un hosting extern mentre s’enllesteix el concurs de telefonia que inclourà la
connexió adient per poder allotjar-la internament a les nostres dependències.
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: Sobre el Pla de vianalització, en quina fase es troba.
RESPOSTA: S’està treballant en l’avaluació de tasques a materialitzar, en funció de les
noves propostes a determinar.
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández-PPC
PREGUNTA:. Fibra Óptica
RESPOSTA: L’empresa Telefònica ens ha comunicat que durant aquest 2014 començarà
el desplegament de Fibra a les llars de Sant Pere de Ribes, millorant de manera
significativa les telecomunicacions del nostre municipi. La tecnologia que implementem es
coneix com FTTH (Fiber To The Home). Aquesta és la tecnologia més avançada en el
sector de la transmissió de dades. Permet accedir a Internet a una velocitat de baixada de
100Mb (deu vegades més ràpid que una ADSL), i pujar arxius o continguts audiovisuals a
10Mb. La TV en alta definició - HD - és un dels seus serveis associats.
En breu es mantindrà una reunió amb Telefònica en què ens explicaran com es durà a
terme el desplegament d’aquesta nova tecnologia al nostre municipi.
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: Pregunta pel carrer Jacint Verdaguer, es troba molt brut i es queixa que
s’està convertint en un pipican.
RESPOSTA: El escombraire passa de dilluns a divendres a netejar el carrer.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Hi ha plaques amb els noms dels carrers en molt mal estat, pregunta si es
farà alguna intervenció.
RESPOSTA: Es demanarà a l’OAC que els treballadors dels Plans d’Ocupació facin un
“check list” dels carrers que tenen les plaques molt deteriorades i la brigada les anirà
reposant.

58

Ple ordinari
25 de març de 2014

Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Si hi ha la possibilitat de col·locar reductors de velocitat al carrer Murcia i
carrer Ortega i Gasset.
RESPOSTA: Feta explotació de les dades estadístiques de que disposem, no hi ha
circumstàncies objectives que motivin la col·locació d’elements reductors.
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
PREGUNTA: Mirall, Roquetes
RESPOSTA: Feta reunió amb el regidor que planteja la qüestió, i inspeccionada la zona, es
determinen altres actuacions previsiblement més eficients.
Signat: Francesc Pérez Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran-PSC
PREGUNTA: Demana les Memòries dels 10 anys del servei de Mediació.
RESPOSTA: En aquest moments el departament de Benestar Social, es troba amb un
volum de feina considerable, tan aviat com ens sigui possible, recopilarem les memòries
que ens demana.
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
Regidor/a remitent/a: Sr. Joel Sans Cuadrat-PSC
PREGUNTA: Demana l’annex del decret 636/13 - APROVACIÓ DESPESES I
OBLIGACIONS DE PAGAMENT D’ASSIGNACIONS ALS REGIDORS DE LA
CORPORACIÓ
RESPOSTA: Veure ANNEX_2 ASSISTÈNCEIS DESEMBRE 2013
Signat: Mª Isabel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: Sobre les obres en el magatzem de la colla de diables (criteris i costos)
RESPOSTA: Segons la instància que va presentar l'Entitat Ball de Diables, demanant la
pavimentació del seu local, així com l'arranjament d'un baixant d'aigües residuals i la
instal·lació d'un lavabo; en el 2011 es va adjudicar a Construccions Joan Giralt només la
pavimentació i l'arranjament del baixant, deixant pendent la instal·lació del lavabo.
Tenint coneixement de que les Entitats corresponents a la Hermandad del Santo Cristo i la
Dragona també van sol·licitar la instal·lació d'un lavabo, s'ha procedit a continuar les
millores demanades.
Les obres executades per la brigada només han estat l’aixecament de les parets i les
connexions al clavegueram i la resta de d’infraestructura (instal·lacions elèctriques,
instal·lació d'aigua i l'enguixat del sostre) ha estat a càrrec de l'Entitat.
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Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREGUNTA: Demana la carta de resposta a la instància presentada per Rocamar
RESPOSTA: Veure ANNEX1_RESPOSTA ROCAMAR
Regidor/a remitent/a: Sr. Francisco José Perona Jiménez - PSC
PREGUNTA: Demana informe de Governació davant la inseguretat que es va crear a
l’apagada de llums en el correfoc.
RESPOSTA: No existeix cap informe de Governació al respecte. Comentat amb el cap de
torn d’aquella tarda, no es va apreciar situació de risc, ni es va rebre cap requeriment de
cap ciutadà/ana al respecte
PREGUNTA: Demana els informes de Serveis Territorials referent a l’envelat.
RESPOSTA: Des de l’Àrea de Serveis Territorials es va elaborar la memòria relativa a les
condicions tècniques d’instal·lació de l’envelat a Can Puig. Aquesta documentació va ser
aprovada per JGL i, al contracte signat amb l’empresa contractista, es va establir que, el
mateix, es comprometia a presentar tota la documentació requerida per l’Àrea de Serveis
Territorials, així com seguir les instruccions relatives al muntatge i materials utilitzats, de
conformitat amb el document tècnic elaborat i aprovat. Per altra banda, una vegada
instal·lat, l’empresa va presentar el certificat final de la instal·lació, segons les indicacions
tècniques establertes.
Signat: Joan Garriga:
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Andròmines carrer Aneto
RESPOSTA: Les andròmines es recullen un cop a la setmana per l’empresa Formació i
Treball
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
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14. Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
1.- Quan estigui disponible, demana se li faci arribar el calendari de la posada en marxa de
l’oficina d'habitatge (Consell Comarcal) en el nostre municipi, per tal de donar aquest servei de
proximitat. L'Alcaldessa li comunica que dilluns vinent es signarà el conveni, a tres bandes.
2.- Demana que es faci l’aclariment, segon el ROM, sobre els debats i les justificacions de les
explicacions del vot. La Secretària procedeix a llegir el punt del ROM corresponent a aquesta
qüestió.
3.- Demana saber les dades de la campanya d'escolarització (escoles, cicles, batxillerats...).
4.- Voldria saber si s'entrarà en el debat i, per tant, es traslladarà aquest, existent a nivell
nacional, respecte a la LOMCE (d’insubmissió o no respecte aquesta llei i saber quin tipus
d’escola tindrem), en el marc del Consell Escolar Municipal.
5.- Voldria tenir informació sobre el projecte de la nova web municipal. Bàsicament, vol tenir
més informació sobre el desenvolupament d'aquesta (com està evolucionant).
6.- Respecte a la nova Comissió de l'Aigua que s’ha de crear, demana que es posi en marxa el
més aviat possible, per tal d’endegar possibles ajudes a les famílies més necessitades a l’hora
de pagar el rebut corresponent (per exemple, posant en marxa elements que afavoreixin la
tarificació social per aquelles persones que ho puguin necessitar per problemes econòmics...).
I, sobretot, demana que no es talli l'aigua o no es correspon, allà on només és un problema
d’accessibilitat.
Regidor sr. José Asín (PPC):
1.- Queixa: no se li ha donat resposta a la pregunta sobre el tema de l'edifici que talla el carrer
Jacint Verdaguer. Voldria saber com està la situació?
2.- Demana que en el carrer Miquel Servet a l’alçada de la plaça de la Vinya d’en Petaca (al
costat del contenidors), falta un tros de barana i consideren que podria ser perillós per la gent
gran o persones invidents, per exemple, i caldria solucionar-ho.
3.- Demana saber com està el tema de l'edifici de l'antiga Peugeot. Dóna una imatge
d’abandonament preocupant. Vol saber si es pensa fer cap actuació perquè considera que
resulta perillós per les persones que puguin anar-hi per aquella zona.
4.- Voldria saber si ja està solucionada l’apagada dels fanals situats als voltants dels carrers
Puig-mola o Guilleries, així com a la zona del mercat municipal.
5.- Demana saber la situació de la instància E201314459, relacionada amb un tema de via
pública: se li ha donat solució?; quines actuacions s'han fet?
El regidor mostra el seu agraïment per haver-se solucionat de forma satisfactòria, tant per la
ciutadania com per l’ajuntament, la problemàtica que va exposar sobre un mirall de carrer.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
1.- Demana es col·loquin un parell de bandes reductores de velocitat a l’avinguda Miquel
Servet, pel fet que els vehicles, sobretot direcció VNG, circulen a gran velocitat en força
ocasions. Proposa que sigui a l’alçada dels passos de vianants del carrer Múrcia, perquè la
zona pot resultar perillosa.
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2.- Demana la col·locació d’un parell de pilones, a l’avinguda Miquel Servet cantonada carrer
Ortega y Gasset (a l’alçada de la cafeteria l'Àvia i d’una gestoria), al costat d’un pas de vianants
existent, i molt petit. Resulta que el paviment del carrer està a la mateixa alçada que la vorera i
això provoca que els vehicles pugin a dalt de la vorera.
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
1.- Vol expressar el seu agraïment cap al departament de Secretaria per la tramesa realitzada
de la informació de la Sessió Plenària, de nou en format zip i de forma ordenada.
2.- Comunica que al carrer Escorxador (Ribes) s'ha enfonsat un tros de terra (a l'inici del
carrer). Demana actuació si no s’ha realitzat ja. El regidor de Via Pública li confirma que ja ha
està resolt.
3.- Comunica que els dies abans de la Fira del passat dissabte 22 de març, hi havia força
brutícia als carrers de la zona on s’havia de celebrar (papers, plàstics i brutícia, en general).
Demana que es tingui cura perquè ja va rebre alguna que altra queixa d’algun ciutadà.
4.- Així mateix, vol fer constar que va estar parlant amb una persona que participava a la Fira,
la qual se li va queixar que no hi hagués més presència de les entitats del municipi.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
1.- Demana que es posin al dia les actas de les Sessions Plenàries, i se’ls hi facin arribar per
tal de desenvolupar la tasca de fiscalització, que consideren que han de fer.
Regidor sr. Joel Sans (PSC-PM):
1.- Demana, per una banda, la relació d’actuacions, criteris tècnics i costos relatiu al local de
l’entitat del ball de diables, per tal de complementar les respostes rebudes sobre aquest tema.
2.- Així mateix, demana, a través del mecanisme que sigui adequat (convocatòria pública, per
exemple), es faci extensiva, a la resta d’entitats del municipi, i es posi al seu abast, aquesta
possibilitat de realitzar reformes necessàries en els seus locals, si ho consideren oportú, amb
les condicions utilitzades per l’entitat abans esmentada.
Regidora sra. Paqui Carrasquilla (PSC-PM):
1.- Demana les dades d'escolarització de les escoles i dels instituts, d’aquesta darrera
campanya.
2.- Demana saber quina branca de batxillerat es tindrà a l’institut Montgròs (Ribes). Vol que li
comuniquin en el moment en el qual tinguin coneixement.
Regidor sr. Francesc Perona (PSC-PM):
1.- Comunica que han estat revisant, darrerament, els plecs de condicions d'instal·lacions
esportives i han detectat que respecte l’Estudi financer del plec de condicions del camp de
futbol de les Roquetes, es comptaven uns ingressos per lloguer per usuaris habituals. Exposa
que amb el canvi de les ordenances del passat mes de novembre i amb la modificació de
l’exempció a les entitats, demana saber qui es farà càrrec del muntant dels ingressos que havia
de rebre el concessionari.
2.- Torna a sol·licitar, per enèsima vegada, l'informe anomenat Memòria tècnica relativa a la
instal·lació de l'envelat.
3.- Demana, de nou també, l’informe del departament de Governació relacionat amb el
correfoc. Informa que li han fet arribar l’opinió de tothom, però el que vol és el parer del cap
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inspector a través del seu informe tècnic. El regidor de Governació li contesta que ja li han
donat resposta en diverses ocasions, informant-li que no havia cap informe a realitzat, degut al
fet que no havia cap element distorsionador ni perillós). Per tant, reconeix que no hi cap
informe previ, senzillament es va demanar que s'apaguessin els llums i així es va portar a
terme. El regidor Francesc Perona, torna a insistir que es faci aquest informe i s'avaluï aquesta
acció en la seva justa mesura de forma objectiva (posa d’exemple que si és necessari un
informe tècnic per “penjar” una pancarta considera que en un acte amb prop de 800 persones,
a les fosques, caldria tenir, també, un informe d’intervenció).

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada
la sessió quan passen cinc minuts d’un quart de dotze de la nit, de la qual s’estén aquesta acta,
que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són
presents. Certifico.

Vist i plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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