Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
8 D’OCTUBRE DE 2013
Sant Pere de Ribes, vuit d’octubre de dos mil tretze, quan són les set i cinc minuts del
vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de l’edifici
de Can Puig, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur
a terme la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, a la qual prèviament havien estat tots
convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz
González.

REGIDORS ASSISTENTS:
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Albert Bernadàs i Escartin
Sra. Núria Mestre i Casas
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sr. Josep - Antoni Blanco Abad
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sr. Belen María García Merat
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.
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ORDRE DEL DIA:
1. Periodicitat de les sessions de Ple
2. Creació i composició de les comissions informatives permanents
3. Nomenament de representants de la corporació en tota mena d’òrgans col·legiats
en que hagin de ser representats
4. Proposta d’alcaldia de dedicacions, retribucions i indemnitzacions de l’Alcalde i
regidors
5. Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats i altres, i als grups polítics
6. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de
tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern, i presidents de comissions
informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia estimi oportú conferir
7. Cessament regidor i acceptació càrrec nou regidor

1.

Periodicitat de les sessions de Ple

Anna Gabaldà i Felipe, Alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta:
1.- De conformitat amb el que preveu l’article 98, apartat a) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
proposo instaurar com a periodicitat de celebració de les sessions plenàries ordinàries, tal i
com es venia realitzant fins ara, el tercer dimarts de cada mes, a les 19 hores.
2.- Que el mes d’agost sigui declarat inhàbil als efectes de celebració de l’esmentada
sessió.
3.- Que el present acord comenci a tenir efectes a partir del mes d’octubre del present
any.
4.- Que es celebrin els Plens, alternativament un al nucli de Ribes i un altre al de Les
Roquetes.
5.- Amb caràcter excepcional i només pel primer ple ordinari a celebrar en aquests mes
d’octubre, serà el cinquè dimarts, per raons obvies de temps.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que la seva intervenció abordarà també els diferents punts de l’ordre del dia d’aquest Ple.
Vol explicar quina serà la postura del seu grup respecte els punts que es presenten al Ple.
Faran una abstenció constructiva i explicaran el motiu pel qual la faran.
Els hagués agradat poder votar afirmativament els punts del Ple, però un tema de formes
els impedeix. Els han posat difícil des del punt de vista de la informació i per tant pensen que
és important dir-ho des dels inicis.
Aquest Ple és extraordinari i no va tenir comissions informatives per raons obvies i per
tant entenien des del grup municipal Socialista que la Junta de portaveus que es va convocar
havia de ser una comissió informativa a l’ús, des del punt de vista que la informació es pogués
tenir ja que es convocava uns dies abans d’aquest Ple.
Ho diu perquè no havent-se produït les comissions informatives la informació no es va
adjuntar a la convocatòria de la Junta de Portaveus i en el si de la pròpia Junta de portaveus
tampoc es va tenir en la seva totalitat.
Ella mateixa va demanar que se’ls fes arribar aquesta documentació el més aviat
possible per poder-la contrastar i mirar i no la van rebre l’endemà, sinó que es va rebre
divendres amb la convocatòria general que es va fer.
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Els agradaria que a partir d’ara es tingués cura en les formes doncs pensa que són
importants sobretot al començament.
En altres punts farà alguna intervenció, però en aquest cas el grup municipal Socialista
s’abstindrà com a norma general dels punts d’aquest Ple de manera constructiva per una
qüestió de formes.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
lamenta l’abstenció del Partit Socialista i no comparteix les raons de l’abstenció.
Primer perquè no es pot desvincular el Ple d’avui de l’excepcionalitat com extraordinari
que és. Segon perquè aquest Ple bé determinat per un calendari que van iniciar vostès, i això
ja se li va dir a la Sra. Garrido en la Junta de portaveus. Tot és producte d’això.
Vostès, Sra. Garrido, en una setmana fan un cavi de Govern i d’Alcalde i ara demanen
agilitat en el primer Ple que es celebra una setmana desprès de tot el que ha passat.
Li explica a la Sra. Garrido que el nou Equip de Govern procuraran fer-ho millor que ho
feia l’anterior Equip de Govern. També li manifesta que ho faran millor tant en la informació
com en les formes, cosa que no han rebut en anys anteriors del Govern Socialista.
No entén com tenen la gosaria de dir que no han tractat degudament això. Li explica a la
Sra. Garrido que no van tenir la informació perquè tot anava en qüestió d’hores i dies, sobre un
calendari imposat i proposat per vostès.
Ja se li va dir en aquella Junta de portaveus, i es veritat que no s’acompanyava la
informació perquè no hi havia temps material, però es van tractar tots els temes.
Explica que altres coses passaran derivades de la seva governabilitat que no serà
possible complir-les ni en la forma ni en el fons com els agradaria al seu grup.
Respon la Sra. Garrido Tinta dient, que li agradarà veure que ho fan millor i, de veritat,
si ho fan bé els tindran al seu costat. En aquest cas concret el calendari depenia de vostès i
són qui van marcar el calendari segons el que van creure més convenient.
Efectivament la informació, tal com ha reconegut, no s’acompanyava en la reunió, per
tant es pregunta com es pot demanar un posicionament al seu grup municipal si la informació
no estava alhora.
Per molt menys, avui qui ostenta l’alcaldia, ha votat en contra en altres temes, i el seu
grup està dient que en aquest tema votaran una abstenció constructiva donant-los l’oportunitat
perquè rectifiquin aquesta posició. Sembla que tenen nou mesos de mandat per poder esmenar
aquesta situació.
Respon el Sr. Garriga dient, que en primer lloc no són nou mesos, sinó que tenen divuit
mesos de Govern, fins les properes eleccions municipals. D’aquí a nou mesos es farà el canvi
d’alcaldia, això cal deixar-ho clar d’una vegada. No vol que ningú s’enganyi.
Intentaran fer-ho millor i el que no faran, tal com han fet vostès en correus interns, és
riure’s d’un decret pel qual es fa aquest Ple avui.
Reien d’un decret que van fer vostès. Creu que això demostra el nivell de la seva
sinceritat i formulisme que avui vol aparentar.
El seu grup convoca aquest Ple i vostè Sra. Garrido reia de l’encapçalament, però es fa
en virtut d’un decret, el 470/2012, pel qual avui es fa el Ple a Roquetes i no pas a la Casa de la
Vila perquè està tancada.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i deu abstencions del Partit
Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i el Partit Popular.
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2.

Creació i composició de les comissions informatives permanents

Anna Gabaldà Felipe, Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Tal i com preveu l’article 60 del Decret 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en els municipis de més de 5.000
habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta, a les quals els hi
correspon l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’ha de sotmetre a la decisió del ple
o de la junta de govern local, quan actuï per delegació d’aquesta.
També poden intervenir en assumptes que s’han de sotmetre a la Junta de Govern Local
quan aquest òrgan els hi demani dictamen.
Derivat de la composició del nou Equip de Govern sorgit de l’elecció del nou alcalde, es
fa necessari la reestructuració del cartipàs municipal, modificar també la composició de les
comissions informatives aprovades en el Ple de 31 de gener de 2012, a fi i efecte que les
matèries que tracti cada un d’elles coincideixin al màxim amb la nova estructura.
Atès que correspon al Ple determinar el nombre i components de cada Comissió
Informativa, amb criteris de proporcionalitat així com la denominació d’aquestes comissions.
Atès que l’article 41 del ROM estableix que serà el Ple de la Corporació a proposta de
l’alcaldia qui determinarà les comissions informatives en que s’estructurarà l’àmbit de
competències de l’ajuntament.
Atès que han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups
municipals que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representació a
l’Ajuntament, o igual per a cada grup pel sistema de vot ponderat.
Vist l’informe de Secretaria número 180/2013 emès al respecte.
Proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS.
1.- Mantenir dues comissions informatives permanents, que celebraran sessió ordinària
el primer dimarts de cada mes, prèvia convocatòria si hi ha assumptes a tractar al ple,
excepció feta de les d’aquest d’octubre, que es celebraran el 3è dimarts. La denominació i
composició de les mateixes serà la següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
President:

Representants:
CiU-ViA (2)

UM9 (2)

Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, 5è Tinent
d’alcalde,
regidor
de
Serveis
Socials,
Cooperació i Ciutadania, Gent Gran.
Sr.
Albert Bernadàs Escartín, regidor de
Salut i Esports
Sra.
Núria Mestre Casas, regidora de
Cultura i Joventut
Sr.
Jose Lluís Llàcer Martínez, regidor
Serveis i Via Pública
Sra.
Laura Marcos Navarro, regidora de
Formació, Educació, Treball i Dona

PSC (3)
PP (1)
ICV-EUiA (1)

Sra.

Bàrbara Scuderi Bedny
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
President de la Comissió Informativa:
Representants:
CiU-ViA (2);

UM9 (2)

Sr.
Francesc Pérez Tenes, 2on. Tinent
d’Alcalde i regidor de Governació i Mobilitat
Sr.
Lluís Giralt Vidal, regidor de Promoció
Econòmica, Hisenda i Organització Interna
Sra.
Ma Isabel Lucas Moreno, regidora de
RRHH i Noves Tecnologies
Sr.
Jose Luís Llàcer Martínez, regidor de
Serveis i Via Pública
Sr.
Joan Garriga Quadres, regidor
d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge i
Patrimoni

PSC (3)
PP (1)
ICV-EUiA (1)

Sra.

Bàrbara Scuderi Bedny

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
La composició d’aquesta comissió serà la mateixa que la de Territori, Finances i Governació
President de la Comissió Informativa:

Sr.
Francesc Pérez Tenes, 2on. Tinent
d’Alcalde i regidor de Governació i Mobilitat

2.- Instar els grups municipals a que en un termini màxim d’una setmana, comuniquin a
l’Alcaldia-Presidència l’adscripció dels membres que els corresponen a cada una de les
comissions informatives ressenyades en el present acord.
3.- La Junta de Portaveus es celebrarà el 2on. Dimarts de cada mes, excepció feta
d’aquest mes d’octubre que es celebrarà el 4rt. Dimarts.
Composada pels portaveus dels grups municipals que seran:
CiU ViA
UM9
PSC
PP
ICV EUiA

Pren la paraula l’Alcaldessa Sra. Anna Gabaldà i Felipe dient, que restaran a l’espera
que el Partit Socialista i el Partit Popular designin els representants que formaran part de
cadascuna d’aquestes comissions
Respon la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que ho
comunicaran en el termini que se’ls ha donat.
La Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya explica que ja
tenen la proposta dels membres que trametran demà al departament de Secretaria.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
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Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i deu abstencions del Partit
Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i el Partit Popular.

3.

Nomenament de representants de la corporació en tota mena d’òrgans col·legiats en
que hagin de ser representats

Anna Gabaldà Felipe, Alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple de la corporació la següent proposta:
“D’acord amb el què preveu l’art. 38.c del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, pel qual s’han de nomenar representats de la corporació en
tota mena d’òrgans col·legiats en què hagin d’estar representats, es proposa al Ple de la
corporació l’aprovació dels següents nomenaments:

ÒRGANS COL·LEGIATS
Mancomunitat Penedès
Garraf
Mancomunitat de
Minusvàlids Psíquics del
Garraf (Ple)

Què correspon

REPRESENTANTS
MUNICIPALS
(2011-2015)
OBSERVACIONS

AGF o regidor a
qui delegui i 2
regidors suplents

Joan Garriga +
Lluís Giralt

AGF i 2 regidors
més

Tomàs Carandell +
1 PSC

Mancomunitat de
Minusvàlids Psíquics del
Garraf (Permananet)

AGF o regidor/a a
qui delegui

Inform
Hospital del Redós de Sant
Josep i Sant Pere

AGF, o regidor o
tècnic en qui
delegui
AGF, o regidor en
qui delegui

Consell Escolar Municipal

alcaldessa, el
regidor o regidora
d’Educació i un
representant de
cada grup
municipal .
PSC-PM (1
representant):
UM9-PA (1
representant):
CiU (1
representant)
PP (1
representant):
ICV
(1representant):

Consell Escolar de Centres

AGF, o regidor en
qui delegui

Tècnic
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Consorci de Normalització
Lingüística
ADF Sant Pere de Ribes
Juntes de Compensació i
Entitats Urbanístiques
Col·laboradores
Mesa Local per l'Ocupació de
la Federació de Municipis

AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui

Consell Esportiu del Garraf

AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui

Comissió de seguiment del
Conveni Ajuntament Fundació La Caixa Associació Casal d'Avis
Assemblea General del
Consorci Localret
Consorci de Comunicació
Local

AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui

Junta Local de Seguretat

AGF i 1 regidor
més

Consell Municipal de Medi
Ambient

AGF, o regidor en
qui delegui

Francesc Pérez
PSC-PM (1
representant):
UM9-PA (1
representant):
CiU (1
representant)
PP (1
representant):
ICV (1
representant):

a nivell tècnic,
Antoni Picón

PSC-PM (1
representant):
UM9-PA (1
representant):
CiU (1
representant):
PP (1
representant):
ICV (1
representant):
Consell Municipal de
Cooperació i Ajuda al
Desenvolupament

AGF, o regidor en
qui delegui
PSC-PM (1
representant):
UM9-PA (1
representant):
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CiU (1
representant)
PP (1
representant):
ICV (1
representant)
Fons Català de Cooperació i
Desenvolupament
Consell de Mitjans de
Comunicació

AGF, o regidor en
qui delegui
AGF + portaveus
o a qui deleguin
PSC-PM (1
representant):
UM9-PA (1
representant):
CiU (1
representant)
PP (1
representant):
ICV (1
representant)

Consorci dels Colls i
Miralpeix Costa del Garraf
Comissió de control de la
restauració de l'església
Vella de Ribes

AGF, o regidor o
tècnic en qui
delegui i 1 regidor
més

Xarxa municipis indians

AGF, o regidor en
qui delegui i 1
PSC
regidor més
AGF, o regidor en
qui delegui

Consorci per la gestió de la
Televisió Digital Local
Pública del Garraf
Xarxa Local de Consum de la
Diputació de Barcelona
Unió de Consumidors de
Catalunya

AGF, o regidor en
qui delegui i 4
regidors més
PSC
AGF, o regidor en
qui delegui
AGF, o regidor en
qui delegui

a nivell tècnic,
Franc Adam

Comissió de seguiment del
conveni entre l'Ajuntament i
el Síndic de Greuges
Consorci Sanitari del Garraf

AGF, o regidor en
qui delegui

Comissió de seguiment del
conveni entre l'Ajuntament i
Agència de Protecció de la
Salut

AGF, o regidor en
qui delegui
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NODE- Garraf (Agència
Desenvolupament Econòmic
Garraf

Alcaldessa

Consorci Govern Territorial
de Salut del Garraf

AGF, o regidor en
qui delegui

Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular preguntant a
l’Alcaldessa que en la última Junta de Portavoces se habló con usted y se les dijo que los
representantes de los grupos en los órganos colegiados no necesariamente habían de ser
regidores. Cree que existe un problema porque en el redactado del orden del día pone que es
nombramiento de representantes de la Corporación con lo cual entienden que esto se
contrapone.
Respon l’Alcaldessa, que el que es va dir va ser, en aquells consells municipals del
propi Ajuntament. En els externs si que requerien que es fos regidor, però en els consells
municipals de l’Ajuntament es permetia i no calia que fossin regidors.
La Sra. Belen García exposa que entonces es incompatible con el término
representantes de la Corporación. Solicitan que se modifique y quiere preguntarle si era como
usted ha dicho.
Respon l’Alcaldessa que va informar en la Junta de portaveus que seria en els consells
municipals.
Segueix la Secretaria de la Corporació, Sra. Margarita Sanz González dient, que el
Reglament d’Organització diu proposta de nomenament de representants de la Corporació. És
normal que siguin membres de la Corporació els que representen als òrgans col·legiats, però hi
ha organismes que en els seus estatuts preveuen la possibilitat que siguin altres persones els
que representin a la Corporació i que no siguin regidors.
Realment la proposta és el nomenament de representants de la Corporació, siguin
regidors o no.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora del Partit Socialista dient, que
respecte en això també va comentar en la Junta de portaveus, que durant el temps que vostès
van estar a l’oposició quan es va fer la proposta de constitució als òrgans col·legiats i de
representació en aquests òrgans van demanar l’ampliació d’aquesta representació per part dels
regidors i regidores de l’oposició. Com a vist que és la mateixa proposta que en el seu moment
es va fer i amb la qual vostès no estaven conformes, pregunta si es canviarà això al llarg dels
propers mesos o si quedarà tal com està.
Respon l’Alcaldessa que si es comparen les propostes no són iguales perquè hi ha
molts òrgans que han desaparegut perquè no s’estaven portant a terme i d’altres que han
canviat els nomenaments. Han revisat un per un, en cadascun dels organismes, si els
nomenaments eren els mateixos o s’havien rectificat, per tant es pot veure, que n’hi ha algun
d’ells que permet participar a més d’un dels representants que fins ara no estava així.
Aclareix que no és la mateixa proposta. El que presenten és una proposta amb la qual
consideren que hi ha representació per part de tots els partits polítics i a dia d’avui és la que
mantenen.
Si en el transcurs de la legislatura consideren que ha d’haver-hi un altre òrgan o consell
ho faran saber i si es necessita la participació d’altres grups es demanarà.
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Respon la Sra. Abigail Garrido preguntant quins són els òrgans que no hi eren i quins
han augmentat la seva participació.
Respon l’Alcaldessa la Mancomunitat de Penedès Garraf i la de Minusvàlids Psíquics
ha augmentat en un membre. Hi ha hagut un nomenament més. Han trucat i els han manifestat
que fins ara no l’utilitzaven, però que podien disposar d’un altre nomenament més.
Segueix la Sra. Garrido dient, que no es feia servir pels grups de l’oposició perquè ningú
no havia nomenat, però si que existia la possibilitat.
Respon l’Alcaldessa que quan tingui l’anterior ja se li marcaran quins són els òrgans
que han ampliat la participació.
La Sra. Garrido demana com a prec que si és possible augmentar la representació per
part dels regidors de l’oposició es treballi en aquest tema perquè pensa que pot ser una bona
aplicació.
L’Alcaldessa exposa que es tindrà en compte, però li planteja a la Sra. Garrido que no
demani més del que els han donat vostès fins a dia d’avui. La representació del seu partit en
els òrgans col·legiats ja hi és. Li planteja de nou que no els demani més del que se’ls ha ofert.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que en deu dies traslladaran els representants del grup que no siguin de la
Corporació. Pregunta perquè no hi hagi problemes si s’ha d’incorporar els membres ara o es
pot fer demà.
Respon l’Alcaldessa que en la Junta de portaveus se’ls va lliurar la mateixa
documentació i se’ls va informar dels representants que podia tenir cadascuna de les
formacions polítiques.
Segueix la Sra. Bàrbara Scuderi dient, que per incorporació del grup del Consorci dels
Colls Miralpeix i el Consorci de la Televisió Digital per part del grup d’Iniciativa.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i deu abstencions del Partit
Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i el Partit Popular.

4.

Proposta d’alcaldia de dedicacions, retribucions i indemnitzacions de l’Alcalde i
regidors

Anna Gabaldà Felipe, Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple de la Corporació la següent proposta,
Tal i com preveu l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificat per la base 23 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i així mateix l’art. 166.1
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les
corporacions locals percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan exerceixin aquest
en règim de dedicació exclusiva o parcial. En tal cas, hauran de ser donats d’alta a la Seguretat
Social, corrent a càrrec de la Corporació Municipal el pagament de les corresponents quotes
empresarials.
10

Ple extraordinari
8 d’octubre de 2013

Vistos els informes de Secretaria núm.181/2013 i intervenció.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS.
1.- Es proposa la dedicació exclusiva de l’alcaldessa i de tres tinents d’alcalde, cada un
dels quals es faria càrrec d’un àmbit de gestió de l’Ajuntament.
Retribucions:
Alcalde/ssa

46.505,62 €

Un Tinent d’alcalde, amb dedicació 100%

39.632,36€

Dos Tinents d’alcalde, amb dedicació 50%

19.816,18€

2.- Els càrrecs anteriors tindran dret a l’alta en la Seguretat Social, i assumint la
Corporació el pagament de la quota empresarial que correspongui
3.- Pel que fa a la revisió salarial anual que s’aplicarà als membres de la Corporació amb
dedicació exclusiva i parcial, serà la mateixa que la que s’apliqui a la resta de personal de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà i Felipe Alcaldessa de Sant Pere de Ribes dient,
que la proposta que es presenta com Equip de Govern és la reducció d’un 7% dels sous dels
regidors amb dedicació exclusiva i un 7% de l’aportació als grups polítics. Pensen que les
retribucions als càrrecs electes i tot el que fa referència al cost polític han de ser ajustats i anar
més en consonància amb la realitat social i és per això que s’ha aplicat aquesta reducció.
Aclareix que hi ha dos tinents d’alcalde que són al 50% de dedicació.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que s’abstindran d’una manera constructiva alhora de la votació d’aquest punt per les
raons de forma que ha anomenat al principi, tot i que també tenen raons de fons que li
agradaria explicitar.
Sobre el tema que argumenta del 7%, que ja ha sortit a la premsa, els va demanar si li
podrien fer arribar quins eren els criteris dels estudis comparatius amb d’altres municipis pel
que fa a les dedicacions i sobre l’ajust d’aquest 7%. Va demanar els criteris que s’han utilitzat
per decidir si aquest 7% era suficient en la baixa d’aquests salaris o si per contra els criteris
utilitzats deien o recomanaven que no fos un 7%, sinó un 10% o 15%.
A dia d’avui no ha rebut aquesta informació, només ha rebut un altra informació que fa
referència al tema de les assistències, però els criteris pels quals s’ha decidit, que hi ha una
rebaixa del 7%, el seu grup polític no l’ha rebut.
Al grup municipal socialista no els ha arribat el criteri pel qual es decideix que sigui un
7% i no un altre %.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que li sembla que la Sra. Abigail està confonent
termes. La comparativa de la qual van informar en la Junta de portaveus, que se’ls faria arribar,
feia referència als òrgans de sessions plenàries, juntes de govern local, juntes de portaveus no
feia referència al 7% que consideraven que havien de reduir del cost polític d’aquest
Ajuntament, per tant, demana que no es confonguin termes perquè aquest punt és el següent.
Li demana que no barregi termes. La documentació que se’ls va demanar va ser la
comparativa a nivell comarcal que és la que s’ha fet arribar.
Segueix la Sra. Garrido dient, que efectivament la comparativa es refereix a un altre
punt, que és el següent, però si que els va demanar en que es basava aquesta rebaixa del 7% i
que no fos altre tipus de rebaixa perquè s’aplica un 7% i en quins estudis i criteri es basa.
Per altre banda deia que hi ha un tema de fons respecte aquest punt i es refereix a com
s’han distribuït les dedicacions i com s’han distribuït les responsabilitats d’aquestes
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dedicacions. Entenen, que les dedicacions han de portar aquelles qüestions que creguin que
siguin prioritàries pel municipi. Pel seu grup el tema de les persones i la situació de l’atur en
aquest municipi és una qüestió prioritària. Tot allò que es refereix a lluitar contra aquest
problema té a veure amb la dedicació i el temps que se li pugui donar per respondre i donar
solució en aquesta situació i problema.
Tot això ho exposa per la següent raó, en la distribució de les dedicacions n’hi una de
complerta i dues mitges dedicacions i cap d’aquestes té en la seva responsabilitat ni benestar
social, ni ocupació, ni tampoc formació, cosa que té a veure amb l’ocupabilitat de les persones,
per aquest motiu entenen i ho consideren una raó de fons, i per això no poden donar suport en
aquest punt, perquè entenen que en el municipi aquesta és una prioritat cabdal.
El treball de les persones ha d’estar i formar part de la responsabilitat d’aquelles
persones que tenen dedicació. No perquè els regidors o regidores que no tinguin dedicació no
tinguin ni les habilitats ni les capacitats per realment poder-ho fer, però si la dedicació per la
qual es justifica que una persona s’alliberi per estar al 100% o al 50 % treballant en aquelles
prioritats, que són les que els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes necessiten.
Aquest és el parer del seu partit. És possible que no ho comparteixin amb vostès per la
manera amb la qual han fet la distribució.
Afegeix que faran una abstenció constructiva.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
quiere remarcar lo dicho por la Sra. Garrido, ya que él estaba delante, en la Junta de
Portavoces, cuando se pidió la comparativa del 7%.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que ja se li farà arribar.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
ell mateix tampoc ho va entendre com es diu.
La comparativa de la qual va parlar la Sra. Alcaldessa era sobre les assistències. Malgrat
això hi ha una novetat i és que es faran actes de la Juntes de portaveus i s’acabarà això.
D’aquesta manera no hi hauran falses interpretacions. Pensa que és una eina de l’oratòria
política donar el tomb a una rebaixa de cost polític.
Aclareix que la decisió del 7% és una decisió política i per això no hi ha comparativa.
Són els posicionaments de cada organització política que pren unes decisions davant del
poble. Han pres aquesta decisió política de rebaixa del 7%, i esperen que el poble ho entengui
com el que és, una rebaixa del 7%, i no pas una confabulació de paraules i arguments per fer
veure que l’han errat.
Hi ha una decisió política de rebaixa. Es pot estar d’acord o no i és tan legítima com
qualsevol altra.
El seu grup sempre ha dit, que no eren dels municipis on es cobrava molt i això ho han
constatat sempre.
Vostès saben per la seva participació política que ha estat una falera, en totes les
reunions, fer una rebaixa possible del cost polític perquè entenien que era necessari. És una
manera d’entendre la representació política i s’han fet dedicacions del 50%, que tampoc és cap
cosa dramàtica. Han volgut fer compatible les possibilitats dels regidors.
Dirigint-se a la Sra. Garrido, li diu, que el grup UM9 fa responsabilitats polítiques, no en
fan de la política un treball, per aquest motiu pensa que lligar les dedicacions exclusives a
l’atur, per ells, és un error conceptual políticament important. Aquesta és la diferència que el
seu grup no comparteix, no per tenir més polítics assalariats abaixaran les taxes de l’atur, sinó
que s’abaixaran amb polítiques concretes i a favor de l’ocupació. No per tenir més alliberats
s’abaixarà l’atur.
En definitiva esperen que aquest 7% la gent i el poble ho entengui i que entengui que
s’ha fet un esforç de rebaixa.
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Han arribat al 7% evidentment podria haver estat el 15 o 20, però desprès de consultar i
tal com estan les coses han pensat que el 7% era una proposta que es podia adreçar al poble, i
l’adrecen com el que és una rebaixa del cost polític.
Sobre el 50% de dedicació no és res més que fer compatible als regidors amb el seu
treball, i les seves famílies, i dedicació amb el seu dia a dia per les responsabilitats adquirides,
més enllà de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal portaveu de Convergència i Unió dient, que vol
reiterar que el seu grup també havia tingut aquest posicionament de rebaixa del cost polític i
això s’havia dit publica i privadament, inclòs està en algun document de posicionament dels
pressupostos perquè entenien que el cost polític era molt alt, i en aquest sentit s’ha rebaixat en
les dedicacions i els càrrecs de confiança i també en el tema de rebaixa dels que estan amb
dedicació.
Mirant l’estat dels pressupostos i finances de l’Ajuntament, a octubre del 2012, se’ls dóna
la raó pel cost alt.
Respecte les mitges dedicacions, aquest Govern s’ha posat com objectiu la feina
transversal. Tenen unes carteres, però la idea és compartir la responsabilitat de Govern. Cada
regidor tindrà la seva cartera ben definida, però volen fer una feina de transversalitat i els
regidors que tinguin dedicació complerta, com és el seu cas i també els de mitja dedicació,
portaran la seva cartera, però també han de fer una feina de coordinació de transversalitat,
compartir els temes i intentar tenir un coneixement permanent de tots els regidors sobre tots els
temes. Aquest és l’objectiu i per això aquestes mitges dedicacions el que fan no és reduir la
capacitat, sinó el fer participar a quatre de deu regidors que tindran aquesta capacitat de
dedicar-hi hores amb més intensitat buscant la transversalitat i la participació del Govern.
Aquest és el posicionament que han compartit amb els altres grups que formen aquest
Govern.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que pensava que el Ple d’avui no donaria peu a tantes intervencions.
Sembla que s’estiguin barallant per temes de fons i de forma quan estan davant d’un Ple
que tot i ser amb caràcter extraordinari, no deix de ser un típic Ple de constitució d’un
ajuntament.
Quan s’ha governat s’han pres decisions i potser els hagués agradat rebaixar un 15%,
però no s’ha fet, i n’hi ha d’altres que volien incrementar-ho i tampoc es van fer.
Segur que n’hi ha qui pensa que els agradaria més o menys dedicacions, però són plens
en, que simplement per deferència a la voluntat de treball comunitari que es té, tant s’estigui en
l’oposició com en el Govern, considera que és perdre el temps.
Necessiten que tot continuï i funcioni i a més en cap cas s’ha dit a que corresponien les
dedicacions doncs simplement es vota les quanties no pas les persones.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que en
el pleno de julio del 2011 recuerda las palabras del Sr. Giralt y de la Sra. Gabaldà en la que
ofrecieron una rebaja del 10 %. Pregunta por qué este cambio.
Respon l’Alcaldessa dient, que s’ha configurat d’aquesta manera per les dificultats que
puguin tenir els regidors amb les seva vida professional i han considerat que les partides
havien d’anar així.
Pot informar del que suposa la comparativa del cost polític d’abans amb la d’ara. Hi ha
una reducció de 175.523 € i considera important l’estalvi econòmic del cost polític, dels quals
135.000 € correspondria als sous del regidors amb dedicació, 8.000 € a l’aportació dels grups
municipals, i 32.000 € a l’assistència als òrgans. La poden fer arribar.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista dient, que li
agradaria que se’ls fes arribar aquests números.
Malgrat la Sra. Scuderi digui que no es vota el repartiment del cartipàs, aquest se’ls va
fer arribar i en la mateixa Junta de portaveus se’ls va explicar que el cartipàs anava lligat amb
les dedicacions.
Més lluny de baralles, el Ple és un òrgan de debat polític i sempre s’ha fet així i pensa
que ha de servir per aquest debat polític i pels posicionaments dels diferents grups polítics.
Si algú està més o menys d’acord serà la seva posició, però tots els grups polítics tenen
la llibertat de poder expressar el que pensen respecte cadascun dels punts i fer-ho
públicament, no només en els moments de discussió política o de negociació política.
Respecte els números, en la comparativa es posa en una columna el que hi havia de
dedicacions en l’anterior equip de govern i el que ara es proposa, amb la salvedat, i els grups
polítics de l’oposició n’eren coneixedors, que hi havia una dedicació que mai es va fer efectiva
en els dos anys que van estar governant, i era el 80% d’un regidor, per tant s’hauria de
sostreure del total d’aquesta rebaixa uns 34.000 €, per tant en la comparativa pel que fa les
dedicacions només s’estaria parlant de 9.466,58 € que seria la diferencia real de la que vostès
parlen.
De totes maneres si tenen uns altres números la Sra. Abigail demana se’ls facin arribar.
Respon la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA,
dient, que tothom expressa la seva opinió, però alguns canvien d’opinió i d’altres no.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, portaveu de Convergència i Unió contestant al
Sr. Javier Rodríguez sobre el tema del 10%. Creu que des d’aleshores ja hi ha hagut una
rebaixa d’un 5% general.
De totes maneres creu que poques vegades se l’ha sentit ha dir que el sous siguin alts.
El Govern ha fet aquest esforç de reducció perquè ho volen demanar als altres i per tant s’ho
apliquin ells mateixos.
Respon el Sr. Rodríguez portaveu del Partit Popular dient, que no pone en duda la
voluntad como Gobierno solo recuerda las palabras que usted dijo. Todo lo que sea reducir le
parece bien.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i deu abstencions del Partit
Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i el Partit Popular.

5.

Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats i altres, i als grups polítics

Primer. Es proposa mantenir les actuals assignacions d’indemnitzacions per assistències
als òrgans col•legiats següents, pels regidors que no tenen dedicació plena o exclusiva:
Ple................................................

95 €

Comissions Informatives ..............

57 €

Comissió Especial Comptes..........

57 €

Junta de Portaveus........................

57 €

Junta de Govern Local ..................

57 €

Coordinació Govern...........................

57 €

Junta Local Seguretat ....................

57 €
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Segon. Es proposa les assignacions als grups municipals consistents en:
375,50€/mensuals per grup
309,23€/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.
Tercer. Es mantenen els imports d'indemnitzacions per dietes establertes en el Ple de
data 7 de juliol de 2011.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que respecte les assignacions en els òrgans de
decisió han preferit mantenir la mateixa que hi havia fins avui. S’ha fet un estudi comarcal de
tots els ajuntaments de la comarca que se’ls ha fet arribar i han vist que estaven per sota i per
tant han considerat que s’havia de mantenir la proposta. Referent al dit abans era el 7% de
l’assignació als grups polítics.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat regidora del Partit Popular dient, que su
grupo quiere manifestar su disconformidad con el establecimiento del órgano Coordinación de
Gobierno Municipal porqué entienden que establecer un órgano para que los dos grupos
políticos en gobierno se coordinen entre si, piensan que en ningún caso debe ser retribuido
porqué eso forma parte de sus funciones y de las tareas por las cuales los regidores reciben su
asignación. Además entienden que existe la Junta de Gobierno y está para este tipo de cosas.
Han visto que el órgano está formado solo por cuatro regidores y tendrá un coste anual
de 38.304 € y lo consideran implícito en la tarea de los regidores que la forman. No están de
acuerdo con ello y no entienden como puede ser que este órgano de coordinación cueste más
del doble que todas las comisiones informativas juntas de todo el año, incluso que cueste más
que todos los plenos ordinarios i extraordinarios anuales. En definitiva no creen que la
coordinación del gobierno haya de ser pagada de las arcas del municipio.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
demanant els números complerts de tot el que es planteja de coordinacions i assistències de
coordinació anual et.., els agradaria tenir-ho.
Respon l’Alcaldessa dient, que aquesta comissió ja existia, però que la diferència és,
que fins ara es computaven catorze reunions mensuals i ara se’n faran quatre, per tant es pot
veure que el cost econòmic no serà la quantitat de la qual es parla.
Han considerat que havien de formar part tots els regidors perquè l’objectiu d’aquest
Equip de Govern és que tots els regidors tinguin coneixement de totes les dinàmiques de
l’Ajuntament, més enllà de la pròpia, per tant pel que fa el cost econòmic es parla de quatre
reunions al mes, a diferencia del que s’estava fent fins ara.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat dient, que en el informe de intervención se
habla de un coste anual de 38.304€ y no entienden como una tarea que se refiere a
coordinación de gobierno no esté incluida dentro de vuestras asignaciones y por qué se cobran
aparte una tarea de coordinaros entre vosotros y con el resto del personal.
Respon l’Alcaldessa dient, que apart no es cobra res més. És una comissió en la qual
participen els regidors conjuntament amb els tècnics que es considera que han de fer-ho.
Segueix la Sra. Belen García preguntant si está mal el coste total de 38.304 € al año.
Dice 168 sesiones 4 regidores coste anual 38.304 €, Coordinació Govern
Respon la Sra. Criseida Ramírez Domínguez, Interventora dient, que aquest és el cost
que s’havia fet sempre, posteriorment es va modificar la periodicitat.
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Ara un cop canviada la periodicitat només es farà un cop a la setmana per aquest motiu
ara el cost és inferior.
Pregunta la Sra. Abigail Garrido, a la Sra. Interventora, si aleshores els números estan
actualitzats.
Respon l’Alcaldessa que sí es tenen els números actualitzats.
La Sra. Abigail Garrido aclareix que el seu grup encara no té els números, ni la
documentació per poder saber de què s’està parlant.
Demana que se li aclareixi de què s’està parlant, sobre la quantitat.
L’Alcaldessa aclareix que la periodicitat que hi havia establerta, ells l’han reduït i s’ha de
modificar aquesta quantitat. Es passa de 168 reunions anuals a 4 mensuals.
Aclareix la Sra. Belen García que en l’informe posa que són 4 regidors enlloc de 4
reunions.
La Sra. Interventora explica que els 4 regidors que posa en l’informe són els que no
tenen dedicació, al igual que abans que cobraven els que no tenien dedicació.
La Sra. Belen García pregunta que por lo tanto el importe previsto no es el que consta
de 38.000€.
La Interventora aclareix que ara és menor, són uns 11.000 € aproximadament.
La Sra. Abigail Garrido demana un aclariment sobre si són 4 o 6 regidors els que no
tenen dedicació.
L’Alcaldessa aclareix que és una organització interna que no passa en aquest punt.
Ara es parla de la part de la retribució, però l’organització interna del Govern no es passa
pel Ple, per tant ja se’ls farà arribar la proposta i s’explicarà detalladament.
Pregunta la Sra. Abigail Garrido que és el que avui es vota.
Com és la quantitat els agradaria saber com està repartida aquesta quantitat perquè no
saben a què respon.
Respon l’Alcaldessa que sembla mentida que per una vegada que un grup polític
planteja una rebaixa es plantegin tants problemes.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
todas las subidas i rebajas han de estar justificadas i documentadas.
Pren la paraula el regidor d’Organització Interna Sr. Lluís Giralt Vidal explicant, que la
Junta de Govern Local tindrà la mateixa retribució per regidor, que assisteixi i que no tingui
dedicació, serà la mateixa que hi havia fins ara.
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A la Junta de Govern Local hi assistiran els tinents d’alcalde per tant si no s’equivoca i
assistiran tots menys dos. Seran vuit dels quals quatre tenen dedicació. Seran quatre
setmanalment això respecte la Junta de Govern Local.
Desprès hi haurà la Comissió de Govern on estaran tots els regidors i es reuniran cada
quinze dies amb la mateixa dedicació que hi havia fins ara, i cobraran si no s’equivoca sis
regidors.
Finalment hi haurà un altra reunió amb els Caps d’Unitat, que són sis regidors dels quals
quatre estan amb dedicació, és a dir dos regidors, cada quinze dies també.
Tot això es miri com es miri és una rebaixa. La quantitat no l’han de justificar perquè és
la mateixa per regidor, i els que tenen dedicació no ho cobraran. Si volen els regidors la
quantitat de rebaixa.
Aclareix l’Alcaldessa que la quantitat són 32.775 €, pel que fa les assistències al Ple,
Comissions Informatives, Junta de Portaveus, Junta de Govern Local, Comissions de Govern,
Junta de Seguretat. L’Alcaldessa explica als presents que demà se’ls farà arribar.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido dient, que això no és seriós que estiguin en un
Ple en el qual s’hagi de votar, per molta rebaixa que hi hagi, al qual els agradaria donar suport,
però resulta que no poden fer-ho perquè no tenen la informació.
Ja ho ha dit al principi és un tema de formes, per molta voluntat que tinguin, si no tenen
la informació correcte els regidors no poden posicionar-se.
Entén que en aquest punt és difícil prendre un posicionament perquè no hi ha la
informació.
Pren la paraula l’Alcaldessa dient, que el que s’aprova pel Ple és la quantitat que es
proposa d’assignacions.
S’ha dit que es mantenia la mateixa de sempre perquè consideraven que comparat amb
els ajuntaments de la comarca era i estava per sota i ho mantenien.
Si volen tenir més informació de la reducció que suposarà la proposta que plantegen els
trametran demà, però no és el que s’aprova en aquest punt. Li planteja a la Sra. Abigail Garrido
que no intenti manipular les coses.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido demanant a la Sra. Alcaldessa que guardi les
formes. Ella no ha manipulat res ni ha intentat manipular res i no li agrada que vostè com
Alcaldessa utilitzi amb un regidor d’aquest Ple aquestes paraules. El que només estaven
demanant, tant ella mateixa, com la companya Belen, com els altres que han intervingut,
simplement informació. Cosa que pensa en tenen tot el dret com a regidors a tenir la informació
actualitzada.
I dit això que és un prec doncs que es passi a la votació.
Respon l’Alcaldessa a la Sra. Garrido que la informació se’ls farà arribar, però que no
se li digui que no es pot votar el punt perquè el que es demana en la votació concreta són les
assignacions econòmiques i presentat el punt el que diuen és que mantenen les que hi havia
fins el dia d’avui, que són les que apareixen en la vostra informació.
Que en l’informe el tema de les juntes de govern local i la comissió de govern no queda
explícit, doncs demà se’ls farà arribar aquest llistat, en el qual es veurà més clar.
Pren la paraula la Sra. Belen García demanant, que quiere que se les entienda su
postura porque aprobar 57€ no es un problema, pero han de saber esos 57 por cuantas
sesiones se multiplicaran, ya que no es lo mismo 57*100, que 57*7, por lo tanto les interesa
antes de aprobarlo saber en que cantidad final se transformará.
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La Sra. Belen García, pregunta si esa cantidad es la que viene reflejada en el informe de
intervención, y se les dice que no, que es la anterior y pregunta cual va a ser la definitiva de
este Gobierno y se les dice que no, entonces piensa que no es difícil entender que se queden
parados, pero los 57 € no los cuestionan, sino la cantidad final.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, Portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
amb el grup del Partit Popular s’ha d’aclarir aquest tema perquè ho considera summament
important.
És tan important que la Sra. Abigail s’enfada per les paraules que se li diuen, però és
molt diferent demanar aquesta puntualització a voler fer confondre.
Consideren que els grups municipals han de tenir el que demanen i el que s’ha fet amb
la proposta, ja que ha estat demanar un esforç en les dedicacions exclusives.
Si està correcte o no, o si es comparteix, però els agradaria perquè és un esforç que
demanen.
Altre és que han vist que estava molt ajustat i ho han mantingut igual, independentment
del resultat final i de l’aclariment que s’ha de fer.
A més fins avui no s’ha sabut quantes reunions es ferien. El Govern que els precedeix ha
resultat que es reunia cada dia. Pensen que això és important, que la gent entengui que hi
havia 14 reunions setmanals.
El seu grup ha presentat la proposta i no en volien fer una comparativa de tot això. En
moltes coses estan d’acord, amb el que es cobrava, però altre cosa és la decisió política que
prenen de rebaixa com s’ha dit aquí.
Si ho volen transformar en un debat, doncs bé, que es ventili el que sigui.
La proposta és claríssima hi ha una voluntat de reducció que és un posicionament polític,
ho mantenen amb les dedicacions exclusives, i als grups demanen aquest esforç, i és cert que
no l’han consensuat i hagués estat millor fer-ho, però hi ha unes quantitats per assistència a
reunions que en principi pensen que amb les que designen en tindran prou i si se’n necessiten
més ja ho exposaran al Ple i les justificaran.
De moment no veuen la necessitat de les 14 reunions, però si s’han de fer les faran i ho
proposaran al Ple.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, tres vots en contra per part
del Partit Popular, i set abstencions del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal.

6.

Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents
d’alcalde, membres de la Junta de Govern, i presidents de comissions informatives,
així com de les delegacions que l’Alcaldia estimi oportú conferir
D E C R E T núm.436 / 2013

ATÈS que el Govern Municipal de Sant Pere de Ribes entén que la gestió política del
municipi ha de basar-se en la màxima eficàcia possible, en l’eficiència de tots els serveis
públics, en la transparència de les seves actuacions i en la participació democràtica de la
ciutadania.
ATÈS els articles 12, 13 i 14 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix que la
competència és irrenunciable i s’exercirà pels òrgans administratius que la tinguin atribuïda
com a pròpia, excepte en els casos de delegació o abocació quan s’efectuïn en els termes
previstos per la llei. I preveu que els òrgans puguin delegar l’exercici de les competències que
tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, fins i tot quan no siguin
jeràrquicament dependent, excepte en els casos que preveu l’article 13.2
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VIST l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que preveu que la delegació
serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi conferit.
VIST l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que preveu que els òrgans
superiors puguin abocar per a ells el coneixement d’un tema que correspongui resoldre
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies
de tipus tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient.
VIST l’article 43 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
determina el sistema de delegació de competències.
VIST l’article 116 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals que regula l’abocació en qualsevol moment de la competència delegada,
d’acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú.
Tal i com preveu l’article 38.d) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, i com a conseqüència de la presa de possessió en data 20
de setembre de 2013 d’aquesta Alcaldia, per aquest el meu decret,
RESOLC:
1ER.- NOMENAMENT TINENTS ALCALDIA.Per les facultats que em confereix l’art. 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, designo com a
Tinents d’alcalde i per aquest ordre, els següents regidors:
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Garriga Quadres
Segon Tinent d’alcalde: Sr. Francesc Pérez Tenes
Tercer Tinent d’alcalde: Sr. José Luis Llácer Martínez
Quart Tinent d’alcalde:

Sr. Lluís Giralt Vidal

Cinquè Tinent d’alcalde: Sr. Tomàs Carandell Baruzzi
Sisè Tinent d’alcalde:

Sr. Albert Bernadàs Escartin

Setè tinent d’alcalde:

Sr. Mª Isabel Lucas Moreno

Els Tinents d’alcalde substituiran aquesta Alcaldia per ordre del seu nomenament, en cas
de vacances, absències o malalties. Aquests nomenaments són lliures i podran ser revocats en
qualsevol moment.
2ON.- DATES DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
En virtut del que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es
constitueix la Junta de Govern Local, que estarà composada, per l’alcalde i els tinents
d’alcalde.
La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària un cop a la setmana, fixant-se com
a dia, el dimarts a les 17,00 hores, excepte durant el mes d’agost, que no es convocarà.
3ER.- DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.3.1. Delegar a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions delegables
assignades a aquesta alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de
règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats de les de:
- Convocar i presidir les sessions de ple i de la Junta de Govern Local.
- Decidir els empats amb el vot de qualitat.
- La concertació d’operacions de crèdit.
- La jefatura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i
l’acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres a), e), k), l) i m) de l’apartat
1 de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim local., a saber
a).- Dirigir el Govern i l’Administració Municipal.
e).- Dictar bans.
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k).- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les
matèries de la seva competència, inclòs les delegades a un altre òrgan.
l).- L’ iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesividad en matèries competents de
l’Alcaldia.
m).- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe i infortunis
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte
immediatament al Ple
3.2. Així mateix, delego a la Junta de Govern Local:
- El reconeixement de gratificacions extraordinàries i hores extraordinàries.
- El reconeixement dels complements de productivitats i la seva despesa i pagament
corresponent.
- El pagament de les assistències corresponents a la participació en Tribunals
qualificadors de les convocatòries de selecció.
- El reconeixement dels préstecs i la seva despesa corresponent, que afectin al personal
de l’Ajuntament.
- Les adscripcions provisionals, les comissions de serveis i totes les altres situacions
administratives que es puguin donar.
3.3.- Mantenir les meves competències assignades per llei i en conseqüència es
resoldran per decret:
-LES LIQUIDACIONS de les taxes
que
es generin com a conseqüència
d’autoritzacions o llicències que s’atorguin per part de l’Ajuntament, així com de ICIO que es
derivi de la concessió de llicències urbanístiques.
-LES LLICÈNCIES d’ocupació del domini públic, a sol·licitud de l’interessat i sempre que
sigui possible i no es requereixi d’informe específic.
- La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
- La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
3.4.- Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractar a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’ haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL
com del Ple.
3.5.- Sense perjudici de l’anterior, l’Alcalde podrà abocar per a si mateix l’exercici de les
competències delegades a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
preveu que els òrgans superiors puguin abocar per a ells, el coneixement d’un tema que
correspongui resoldre ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius
dependents o en el supòsit de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents. El coneixement d’un assumpte podrà ser abocat quan circumstàncies de tipus
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient i d’acord amb el procediment
establert.
De cada una d’aquestes excepcions, s’haurà de donar compte a la propera Junta de
Govern Local Ordinària que es celebri, sense perjudici de la obligació de donar compte de totes
les resolucions al Ple de la Corporació, en l’exercici de la seva gestió fiscalitzadora.
4art.- Delegació de la Presidència de les Comissions Informatives.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ.
President/a de la Comissió Informativa: Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Pérez
Tenes.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT.
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President/a de la Comissió Informativa: Cinquè Tinent d’Alcalde, Sr. Tomàs Carandell
Baruzzi.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President/a de la Comissió: Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Pérez Tenes.
5é.- De la present resolució se’n donarà compte en la propera sessió del Ple que es
celebri.
6è.- El present decret sortirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura, sense
perjudici de la seva publicació al BOP de Barcelona.
7è.- Publicar aquest decret al BOP de Barcelona i als taulers d’anuncis municipals i a la
web municipal, per a general coneixement.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de
Ribes, a dos d’octubre de dos mil tretze davant meu, la secretària que en dono fe. (Segueixen
signatures)
DECRET 439/2013
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
Derivat del Ple de la Corporació de data 20 de setembre de 2013, vaig estar designada
alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i amb la finalitat de adequar l’organització
municipal a les necessitats del nou equip de govern.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 56.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, modificat l’apartat 4rt del Decret 263/2007 o de conformitat amb els articles
43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el nou cartipàs municipal que quedarà estructurat en les següents Àrees:
1.1. ÀREA D’ALCALDIA I PRESIDÈNCIA
Conformen aquesta Àrea:

•
•
•

Polítiques de comunicació.
Representació i relacions institucionals
Polítiques transversals.

1.2. ÀREES DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ.
Conformen aquesta Àrea:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governació
Mobilitat
Urbanisme
Mediambient
Habitatge i Patrimoni
Promoció econòmica
Hisenda
Organització interna
Serveis
Via pública
Recursos Humans
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•

Noves tecnologies.

1.3. ÀREES DE PERSONES I CONEIXEMENT.
Conformen aquesta Àrea:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serveis Socials
Cooperació i Ciutadania
Gent gran
Dona
Formació-Educació
Treball
Salut
Esports
Cultura
Joventut

SEGON. Delegar en els regidors/es que s’indiquen, les funcions de gestió de les esmentades
àrees, assumint l’Alcaldia-Presidència les restants, així com totes aquelles que no hagin estat
expressament delegades.
Joan Garriga Quadres , 1ª Tinent d’Alcalde.
Urbanisme, Medi Ambient Habitatge i Patrimoni.
Francesc Pérez Tenes, 2ª Tinent d’Alcalde.
Governació i Mobilitat.
José Luís Llàcer Martínez, 3r Tinent d’Alcalde
Serveis i Via Pública.
Lluís Giralt Vidal, 4art. Tinent d’Alcalde
Promoció Econòmica, Hisenda, Organització Interna.
Tomás Carandell Baruzzi, 5è Tinent d’Alcalde
Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania, Gent Gran.
Albert Bernadàs Escartín, 6è. Tinent d’Alcalde
Salut, Esports.
Maria Isabel Lucas Moreno, 7è Tinent d’Alcalde.
Recursos Humans, Noves Tecnologies.
Laura Marcos Navarro, regidora.
Dona, Formació-Educació, Treball.
Núria Mestre Casas, regidora
Cultura, Joventut.
TERCER.- Delegar les competències en matèria disciplinaria i sancionadora de la següent
manera:
1.- Delegar les competències de tramitació dels expedients disciplinaris i sancionadors, ordres
d’execució, multes coercitives i demés actuacions en matèria d’urbanisme, fins i tot la seva
resolució i la resolució dels recursos de reposició interposats en matèria d’urbanisme,
disciplinaria i sancionadora a favor del regidor i Primer Tinent d’Alcalde Sr. JOAN GARRIGA
QUADRES.
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2.- Delegar les competències de tramitació dels expedients disciplinaris i sancionadors en
matèria d’infraccions de les ordenances reguladores de la via publica, les de trànsit per
infracció de les normes de circulació, fins i tot la seva resolució, i la resolució dels recursos de
reposició interposats en aquestes matèries, en el Segon Tinent d’Alcalde SR. FRANCESC
PÉREZ TENES.
3.- Delegar les competències de tramitació dels expedients disciplinaris i sancionadors en
matèria del personal, fins i tot la seva resolució, i la resolució dels recursos de reposició
interposats en aquestes matèries, en la regidora i Setena Tinent d’Alcalde Sra. MARIA ISABEL
LUCAS MORENO.
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta alcaldia com a
titular de la competència originària i gaudiran d’executivitat i presumpció de legitimitat, havent
de ser informat per l’exercici de la delegació.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones designades, entenet que aquesta
delegació es considerarà acceptada tàcitament, llevat de manifestació expressa en contrari.
CINQUÈ.- Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació. Igualment publicar la resolució en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament, sens
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la signatura d’aquesta resolució.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la propera sessió que es
celebri.
Així ho resol, mana i signa, l’Alcaldessa-presidenta, Sra. Anna Gabaldà Felipe, a Sant Pere de
Ribes, tres d’octubre de dos mil tretze, davant meu, la secretaria general, que en dono fe.
(Segueixen signatures)

Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, portaveu d’Unitat Municipal 9 dient, que
en alguns plens el seu grup s’havia manifestat respecte algunes coses dites aquí com les
delegacions del Ple, i és voluntat del seu grup que el Ple recuperi les seves facultats i ho han
fet per assumir el dia a dia i esperen poder-ho canviar.
De les delegacions que s’han fet de competències que tenia el Ple i que es delegaven a
la Junta de Govern sempre s’han manifestat en contra i com a grup continuaran lluitant perquè
aquestes puguin retornar al seu lloc, però el dia a dia s’ha de fer i han pensat que era el millor i
a més hi ha una certa continuïtat i esperen que amb el temps aprendran a fer Govern i creuen
que es veuran els canvis.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que respecte aquest punt concret plantejaven només fer referència a la intervenció que
havia fet anteriorment, és veritat que és facultat del Govern organitzar-se i decidir com
s’organitza.
Així ho han fet manifest quan ells han tingut responsabilitat de Govern i també han
demanat en aquest sentit el suport de les forces polítiques que estaven a l’oposició, però
entenen que és facultat del propi Govern poder-se organitzar.
Simplement el que li sobte i no els agrada de la proposta és el tema que han comentat
abans doncs entenen que les dedicacions de les persones al 100% o al 50% han detenir en la
seva responsabilitat el treball prioritari d’aquelles coses que són prioritàries pel municipi i les
persones d’aquest municipi.
Ha fixat el que ells com a grup municipal Socialista creuen que és important pel municipi i
així ho han posat de manifest al llarg d’aquests dos anys respecte les dedicacions i les
responsabilitats d’aquelles persones que tenien les dedicacions. Ara entenen que no és així,
que tant benestar social, com formació per l’ocupació, com tot el que té a veure amb
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l’ocupabilitat de la gent ocupació i treball, no està en la responsabilitat d’aquelles persones que
tenen dedicació.
Pel seu grup és cabdal i important que la gent s’acompanyi en els moments tant
complicats i difícils. Vol mostrar la seva sorpresa i per tant fa aquesta reflexió al respecte
d’aquesta organització.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

7.

Cessament regidor i acceptació càrrec nou regidor
7.1

Vist l’escrit presentat en data 3 d’octubre de 2013 i núm. de registre d’entrada
E201311648 en aquest Ajuntament pel Sr. JOSEP ANTONI BLANCO ABAD, 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 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 la persona següent de la llista de PSC-PM que li correspondria cobrir la
vacant, núm. 9, Sra. NÚRIA FARRÉ JIMÉNEZ, ha presentat alhora la seva renúncia a ser
nomenada regidora, mentre que el següent de la llista núm. 10, Sra. ANA MARIA HERRERA
BORDALLO, expressa en escrit de data 3 d’octubre de 2013 i núm. E201311655, 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:
1.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació Municipal
formulada pel Sr. JOSEP ANTONI BLANCO ABAD, pertanyent a la llista electoral PSC-PM, la
qual sortirà efectes des de la present data, a partir de la qual es produeix la vacant del
corresponent escó.
2.- Prendre raó de la renúncia presentada per la candidata següent de la llista PSC-PM,
Sra. NÚRIA FARRÉ JIMÉNEZ, a ser nomenada regidora.
3.- Oficiar a la Junta Electoral Central als efectes que procedeixi a l’expedició de la
credencial de regidor electe a favor del candidat següent de la llista electoral de PSC-PM Sra.
ANA MARIA HERRERA BORDALLO, amb la finalitat de cobrir la vacant, previ compliment dels
requisits legalment establerts.”
7.2
Vist l’escrit presentat en data 30 de setembre de 2013 i núm. de registre d’entrada
E201311511 en aquest Ajuntament per la Sra. MARIA NÚRIA MESTRE CASAS, regidora
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 CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), en el qual manifesta de mode clar la seva
renúncia voluntària i irrevocable al càrrec de regidora.
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 la persona següent de la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) que li
correspondria cobrir la vacant, núm. 6, SR. JOSEP RIUS I ROIG, expressa en escrit de data de
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2 d’octubre de 2013 i núm., de registre E201311629 el seu desig d’incorporar-se com a regidor
a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de regidora d’aquesta Corporació Municipal
formulada per la SRA. MARIA NÚRIA MESTRE CASAS, pertanyent a la llista electoral
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), la qual sortirà efectes des de la present data, a partir de la
qual es produeix la vacant del corresponent escó.
2.- Oficiar a la Junta Electoral Central, als efectes que procedeixi a l’expedició de la
credencial de regidor electe a favor del candidat següent de la llista electoral de
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), Sr. JOSEP RIUS I ROIG., amb la finalitat de cobrir la vacant,
previ compliment dels requisits legalment establerts.”.
Pren la paraula la Sra. Maria Núria Mestre i Casas regidora de Convergència i Unió
dient, que la seva renuncia es fa oficial avui, explica als presents que és una renuncia molt
meditada i molt pensada.
La situació familiar i personal que té en aquests moments no li permet dedicar totes les
hores que voldria a la política municipal i a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
L’entrada del seu partit al Govern mereix una dedicació molt especial que ara mateix no
pot oferir i que creu que el poble es mereix, per tant, el més adient és passar a un segon pla,
no marxa, però deix el lloc al representant en Josep Rius.
Vol donar les gràcies al seu partit i a l’assemblea de ViA per donar-li l’oportunitat de
presentar-se o formar part del nostre ajuntament. Han estat més de sis anys en els que ha
après una mica de tot i una mica de tots vosaltres.
Gràcies també a la Secretaria i a la Interventora en especial i a la resta de personal de
l’Ajuntament per la dedicació i la feina que fan cada dia i que de vegades no es veu.
Marxa satisfeta de la feina feta, de la seva timidesa, però que sempre ha actuat amb
serietat i amb molta cura. Encoratjo i animo al nou Govern a començar i seguir treballant amb
moltes ganes pel municipi. Ho farem bé.
Moltes gràcies.
Pren la paraula el Sr. Josep Antoni Blanco Abad, regidor del Partit Socialista de
Catalunya dient, que tot i que avui es formalitza la seva renuncia al càrrec de regidor, com ja
saben els presents el passat 16 de setembre ja va presentar la seva renuncia al càrrec
d’Alcalde cosa va suposar el preludi d’aquest fet que es formalitza avui de manera definitiva.
És la finalització de vint-i-sis anys de presencia en aquest ajuntament dels que divuit ha
tingut l’honor de ser alcalde, els altres vuit regidor a l’oposició, i quatre d’ells com a cap de
l’oposició.
És un abans i un desprès des del punt de vista personal. Deia la Núria fa un moment, a
la qual li desitja tots els encerts, en aquest cas una vida tranquil·la des del punt de vista familiar
i professional, ser a l’Ajuntament requereix d’una dedicació, no només d’una voluntat, i una
capacitat personal i un temps, però de vegades no pas tothom pot dedicar-li de la mateixa
manera ni en la mateixa intensitat.
Creu que val la pena que aquells que no ho puguin fer deixin lloc a un altre que vingui
darrere que segur que ho farà igual o millor que nosaltres.
El seu lloc serà ocupat per l’Ana Herrera Bordallo és una noia jove que segur que ho farà
molt bé. Tenia intenció d’entrar al Govern, però serà regidora a l’oposició i conjuntament amb
la resta de regidors i regidores que formen la totalitat dels 21 regidors i regidores d’aquest Ple
ho intentarà fer, i segur que ho farà de la millor manera possible.
Més enllà de les discussions interessades, o polítiques amb un to elevat, i de vegades
fins i tot recordant paraules de quan un estava a l’oposició i ara quan està al Govern les coses
no es veuen de la mateixa manera, més enllà d’aquesta situació recomana a aquells que no
porten tants anys com jo, que són la totalitat dels presents, que es dediquin a la vida política
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amb tot el cos i ànima i no creien que són els únics doncs segur que sempre hi haurà un altra
persona que ho farà igual o millor que nosaltres.
En el moment que considerin que no poden donar-ho tot per aquest municipi val la pena
que deixin la cadira a un altra que vingui darrera i que ho faci tant bé o millor que aquells que
han estat abans.
Als serveis tècnics de la casa, als 250 treballadors de l’Ajuntament independentment del
seu lloc de treball agrair-los la seva dedicació i professionalitat independentment del color
polític que hagi hagut al Govern. Està segur que sempre han donat i donen tot el millor que
tenen i a pesar que de vegades se’ls posa etiquetes i alguns fins i tot tenen la temptació de
castigar-los per aquestes etiquetes segur que com bons professionals continuaran treballant
pel bé del nostre municipi.
A tots i a totes a reveure i fins sempre.
Pren la paraula l’Alcaldessa donant-los les gràcies per la dedicació donada en la política
municipal i desitjar-los molta sort en aquest nou projecte.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, portaveu del Partit Socialista dient, que
primer vol agrair a la Núria el temps que han pogut passar juntes en diferents posicions. Vol
agrair la seva dedicació i la seva postura dialogant i de mà estesa que ha tingut en els diferents
moments que s’han pogut trobar. Hi ha una cosa que és el seu tret personal, el seu somriure, li
vol agrair en els moments més complicats. Moltes gràcies i esperen que la persona que la
substitueixi segur que estarà en aquesta posició i espera trobar-la pels carrers i poder continuar
parlant com ho ha fet fins ara.
Ha trobat una persona, que malgrat estiguessin en partits diferents i en situacions
diferents mai ha tingut cap allunyament. S’han trobat pel carrer i han pogut tenir una relació
com persones, per part seva ha estat molt valorada. Molta sort.
Respecte el seu company en Josep Antoni en nom del grup municipal socialista gràcies
per la dedicació i pel compromís i la convicció en les esquerres i gràcies pel temps, tot i que
encara espera comptar amb la seva col·laboració.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, Portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que es continuaran veien. S’aprèn de tots dels companys i companyes.
És la segona legislatura que està en aquest Ple municipal i van entrar juntes amb la
Núria, alguns ja han marxat amb d’altres marxaran junts. Creu que malgrat els debat
d’intensitat es recull l’últim que s’ha dit i pensa que és amb el que s’ha de treballar.
Com continuen sent ciutadans i ciutadanes del poble es continuaran veien,t i espera que
es comparteixi amb la mateixa força i inquietud que es comparteix aquí, i que es faci també
fora.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal Portaveu de Convergència i Unió dient, que
respecte el Sr. Blanco ja es va dir tot i li desitja que trobi la màxima felicitat.
Respecte la Núria com a company directe, l’enyoraran molt, tot i que entenen la seva
decisió. Sobretot l’enyoraran pel treball i la discreció i pel sisè sentit que té que va molt bé per
veure la globalitat de les coses.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres i en nom d’Unitat Municipal 9, vol que el
Sr. Blanco li deixi reivindicar la política fora de la institució. Li desitja que vagi tot molt bé.
L’ha sorprès que amb la marxa de la Núria es dóna de baixa una dona i entra un altra
dona la qual cosa la considera important per la Corporació.
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Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que desea
mucha suerte a los dos compañeros que se marchan y también mucha suerte a los que entran
que la necesitaran y como dijo uno buenas noches y buena suerte.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, Portaveu del Partit Popular dient, que
a la Núria felicitar-la porque va ha llevar una vida mejor y al Sr. Blanco preguntarle que tren
llevarà para no montarse.
El Ple de la Corporació pren raó de la renuncia i acceptació dels càrrecs de regidors.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan dos quarts de nou del vespre, de la qual s’estén aquesta acta, que
signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són presents.
Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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