Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 21 DE
MAIG DE 2013

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

Sra. Margarita Sanz González,

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

EXCUSATS:
Sr. Joel Sans Cuadrat
NO HAN EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
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Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.
ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets d’alcaldia
3. Donar compte de l’informe de morositat
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
4. Aprovació pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la realització de serveis
d’informació al Parc del Garraf 2013 i modificació pacte desè del conveni de l’any
2009
5. Aprovació emplaçament i designació advocat procediment contenciós administratiu
131/2013 del Jutjat núm. 11 de Barcelona
6. Modificació Plantilla i RLT
7. Aprovació de l’adhesió a la declaració del dia d’Europa 2013
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
8. Aprovació provisional fitxa catàleg 74c "Casa del Mar i entorn" del sector SUPP-14,
- Casa del Mar- Els Colls.
9. Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de
delimitació d'un àmbit d'actuació urbanística comú (AAUC) per implantació del 2n i
3r tram de la Rambla del Garraf.
10. Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística
d'ampliació d'usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16.
ALTRES ASSUMPTES
11. Moció que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes en relació a la defensa del dret a la lliure decisió de les dones
12. Moció del grup socialista pel deute generalitat i finançament local
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
14. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de data 22 d’abril de
2013, amb el vot unànime de dinou membres presents dels vint-i-un que composen la
Corporació.
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2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
DECRET D’ALCALDIA 142/2013O
CUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES

De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 25 al 28 de març)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201318520

144,40€

ANDRADE PINO, FRANCISCO

Jaume I, 15

Ampliació gual

201318526

468,70€

HIDALGO
CARLOS

Prat de la Riba, 17 Bxs2a

Taules i cadires

201318519

568,70€

RUIZ HIDALGO, LUIS

Almogàvers, 11 Bxs-1a

Taules i cadires

201318418

468,70€

SIDERA CLAVO, MARIA JOSE

Av. Catalunya, 10 bxs2a

Taules i cadires

201318413

0€

MUNUERA PALOMEQUE, DIEGO

Av. Catalunya, 4 1r-1a

Pintar façana

FERNANDEZ,

JUAN

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 2
d’abril de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 143/2013
Aprovació fraccionament Taxa ocupació taules i cadires
Atès que en virtut del decret núm. 373/2011 d’aquesta Alcaldia de data 7 de juliol de
2011, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions
delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que en dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas
de situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui
demorar-se per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès que per tal de no demorar el fraccionament total més enllà del 2013 el primer rebut
s’ha de girar el dia 5 d’abril de 2013 i la propera Junta de Govern Local és el dia 9 d’abril.
Vist l’escrit presentat en data 25 d’octubre de 2011 pel Sr. L.R.H amb registre d’entrada
E201113171, mitjançant el qual sol·licita el fraccionament del pagament de la liquidació
201119418 per import de 637,90 euros en concepte de taxa d’ocupació de domini públic amb
taules i cadires de la Pastisseria Hidalgo.
En data 11 de maig de 2012 es va donar trasllat de la liquidació a l’ORGT per a la seva
recaptació en via executiva, per al qual s’ha sol·licitat la seva anul·lació a través de document
enviat al mateix organisme, amb registre de sortida número 201302057.
Atès que l’article 48 del Reglament General de Recaptació preveu que es podrà ajornar o
fraccionar el pagament dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic, tant en període
voluntari com executiu, prèvia sol·licitud dels obligats, quan la seva situació ecomòmicofinancera, discrecionalment apreciada per l’Administració, els impedeixi transitòriament efectuar
el pagament dels seus dèbits
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Atès l’informe de Intervenció – Tresoreria
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER: Aprovar el fraccionament a L.R.H del pagament de la liquidació 201119418
per import de 637,90 euros en concepte de taxa d’ocupació de domini públic amb taules i
cadires de la Pastisseria Hidalgo, essent el resultat del fraccionament el següent:
termini

Venciment

Principal

Interessos

Total

1

05/04/2013

70,87 €

4,99 €

75,86 €

2

05/05/2013

70,87 €

5,29 €

76,16 €

3

05/06/2013

70,87 €

5,58 €

76,45 €

4

05/07/2013

70,87 €

5,87 €

76,74 €

5

05/08/2013

70,87 €

6,17 €

77,04 €

6

05/09/2013

70,87 €

6,48 €

77,35 €

7

05/10/2013

70,87 €

6,79 €

77,66 €

8

05/11/2013

70,87 €

7,07 €

77,94 €

9

05/12/2013

70,94 €
637,90 €

7,37 €
55,61 €

78,31 €
693,51 €

Els cobraments dels imports fruits del fraccionament seran carregats en compte per mitjà
de rebut domiciliat en les dates i terminis establerts.
SEGON: Notificar el present acord a la part interessada .
Així ho mana i signa, l’alcalde, a Sant Pere de Ribes, quatre d’abril de dos mil tretze,
davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 144/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació del CONTRACTE DEL PROCEDIMENT OBERT PER CONTRACTAR EL SERVEI
D’ATENCIÓ A DOMICILI DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment obert per contractar el
Servei d’Atenció a Domicili del municipi de Sant Pere de Ribes, s’ha de requerir al licitador que
ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent
documentació per formalitzar el contracte

Atesa l’acta de la mesa de contractació del procediment que ha tingut lloc en data 26 de
març de 2013, que vist l’informe tècnic del Comitè d’Experts, i efectuada la valoració de les
ofertes econòmiques, resulta el següent:
Empresa
F G AYMAR PUIG

CLECE SA

VALORIZA

SA

CONSORCI PERSONES

Servei a domicili
Neteja a la llar

Preu/hora Punts
Mitjana
Tècnica Total
15,86
39,09
39,10
52,40 91,50
13,99
39,11

Servei a domicili
Neteja a la llar

15,53
13,7

39,92
39,94

39,93

50,70

90,63

Servei a domicili
Neteja a la llar

15,5
13,68

40,00
40,00

40,00

48,65

88,65

Servei a domicili

(*) 17

36,47

36,48

42,50

78,98
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Neteja a la llar

(*) 15

36,48

Servei a domicili
Neteja a la llar

16,03
14,14

38,68
38,70

38,69

39,15

77,84

Servei a domicili
Neteja a la llar
(*) Supera el tipus de licitació.

15,7
13,84

39,49
39,54

39,51

24,85

64,36

SENFO SL

OCITRAVI SL

Per la qual cosa la Mesa de contractació proposa com a oferta econòmicament més
avantatjosa la presentada per Fundació Germans Aymar i Puig.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant de GERMANS AYMAR I PUIG, FUNDACIÓ
PRIVADA, licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment obert per
contractar el Servei D’Atenció a Domicili del municipi de Sant Pere de Ribes, perquè en el
ternini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs. Licitació per
a quatre anys prevista de 1.140.000 euros * - 3% rebaixa preus unitaris, queda en 1.105.800
euros * 5% per l’import de 55.290 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels següents imports dels anuncis de licitació:
PUBLICITAT

LIQUIDACIÓ

DATA PUBLIC

IMPORT euros

228,65
201302000151L
09/01/2013
180,00
AB/13.773
07/01/2013
El pagament dels imports dels anuncis de licitació, s’acreditarà per mitjà d’un ingrés en
efectiu en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 – 0001006308, fent
constar el concepte de despeses de publicacions del contracte
BOPB

DOGC

(El pagament dels imports dels anuncis de formalització del contracte s’hauran
d’acreditar en posterioritat a la formalització del contracte, previ requeriment).
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tres d’abril de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 145/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació del PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER CONTRACTAR EL SERVEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE
RIBES.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius d’urgència declarada i
justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per la prestació del
servei de prevenció de riscos laborals del personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ha de
requerir al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la
corresponent documentació per formalitzar el contracte
Atès l’informe del Director de Règim Intern de data 25 de març de 2013, i efectuada la valoració de
les ofertes, resulta el següent:

MC Prevención

Preu total 13.689,01€ + 2.874,69€ (I.V.A) = 16.563,70€

Unipresalud

Preu total 17.020€ + 3.574,20€ (I.V.A) = 20.594,20€

Etegma 2000 SL

Preu total 17.300,00€ + 3.633,00€ (I.V.A) = 20.933,00€

Puntuacions finals:
A

B

C

D

Qualitat
tècnica dels
procediments
a implantar 2
punts.

Qualitat de
les tasques a
realitzar per
part del
tècnic de
prevenció de
riscos
assignat. 2
punts

Qualitat de
les propostes
per millorar
el servei en
general 1
punt

Menor preu ofertat,
fins
a
5
punts.
S’assignarà
la
màxima puntuació a
l’oferta
més
econòmica, i 0 punts
al tipus de licitació.
La resta es valorarà
de
forma
proporcional

Etegma
2000 SL

2

2

MC
Prevención

1

1,25

Total

1
3,95

8,95

7,50
0,25

5

Per la qual cosa la Mesa de contractació proposa com a oferta econòmicament més
avantatjosa la presentada per Serveis de Prevenció d’ETEGMA.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
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PRIMER. Requerir al representant de Serveis de Prevenció d’ETEGMA 2000 SL, que ha
presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment negociat per la prestació del servei de
prevenció de riscos laborals del personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, perquè en el
termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària. (ja presentat en la documentació administrativa)
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. (ja presentat en la documentació
administrativa).
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs. Licitació per
a un any per la quantitat oferida de 17.300 euros (més IVA) * 5% per l’import de 865 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tres d’abril de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 146/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació del CONTRACTE DEL PROCEDIMENT OBERT PER CONTRACTAR EL SERVEI DE
CASALS DE GENT GRAN MUNICIPÀLS DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius d’urgència declarada i
justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment obert per contractar el de
Casals de Gent Gran municipals del municipi de Sant Pere de Ribes, s’ha de requerir al licitador que ha
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent documentació per
formalitzar el contracte
Atesa l’acta de la mesa de contractació del procediment que ha tingut lloc en data 18 de març de
2013, en la què vist l’informe tècnic del Comitè d’Experts, i efectuada la valoració de les ofertes
econòmiques, resulta el següent:
Aportació municipal
Puntuació tècnica
TOTAL

SENFO SL punts ESPORT 3 punts
OCITRAVI SL
punts
179.608,92 40,00 179.840,84
39,95
186.148,87
38,59
48,01
41,12
20,18
88,01
81,07
58,77

Així doncs, la Mesa de Contractació proposa declarar l’oferta més avantatjosa la
presentada per SENFO SL.
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant de SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL SL (SENFO
SL), licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment obert per contractar el
Servei de casals municipals de gent gran de Sant Pere de Ribes, perquè en el termini de deu
dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària. Aquest certificat ha d’incloure les obligacions amb l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
riscos

4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs, per l’import
de 179.608,92 x 2 anys x 5%= 17.960,89 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
5) Acreditar el pagament dels imports dels anuncis de licitació.
Publicitat

LIQUIDACIÓ

Data publicació

Import euros

BOPB

201302000151L

09/01/2013

237,5

DOGC

AB/13.773

09/01/2013

180,00

El pagament dels imports dels anuncis de licitació, s’acreditarà per mitjà d’un ingrés en
efectiu en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 – 0001006308, fent
constar el concepte de despeses de publicacions del contracte.
(El pagament dels imports dels anuncis de formalització del contracte s’hauran
d’acreditar en posterioritat a la formalització del contracte, previ requeriment).
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcalde, Jose Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, tres d’abril de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET 147 /2013
BAIXA INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 17 de novembre de 2011, la Sra. R.I.G.P i el Sr. P.E.S.C, van quedar
inscrits com a parella de fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació, amb el número
d’expedient 25/2011.
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Vist que la Sra. R.I.G.P., mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en data
2 d’abril de 2013 i núm. de Registre d’entrada E201303626, sol·licita l’anul·lació com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Anul·lar i donar de baixa en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, l’expedient núm. 25/2011 dels Srs. P.E.S.C i R.I.G.P., en data 4 d’abril de
2013.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a quatre
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
D E C R E T 148 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sancions dels expedients sancionadors per
infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número de relació: 13014490
Comença per (expedient i nom): 1300000257 R.C.E.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000267 S.C.S.L.
Total expedients: 2
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex van formular al·legacions
en els expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament, identificant els conductors presumptament
responsables de les mateixes.
L’instructor dels esmentats expedients, a la vista de les al·legacions formulades i de la
resta de qüestions que es desprenen dels propis expedients sancionadors, formula proposta de
resolució en els següents termes:
L’article 9 bis de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990, de 2 de març)
estableix l’obligació del titular o arrendatari d’un vehicle, així com del seu conductor habitual, de
facilitar a l’Administració la identificació del conductor del mateix en el moment de ser comesa
una infracció , amb les dades necessàries per a la seva identificació en el Registre de
conductors de la Direcció General de Trànsit.
L’article 65.5.j) del mateix text legal qualifica com a infracció molt greu l’incompliment, per
part del titular o arrendatari del vehicle amb el que s’hagi comès una infracció, del deure
d’identificar veraçment el conductor responsable de la mateixa.
En els expedients que són objecte d'aquesta resolució es comprova que es va requerir
formalment a les persones interessades per tal que identifiquessin, en el termini establert, el
conductor presumptament responsable de les infraccions denunciades, sense que s’haguessin
atès els requeriments, amb les formalitats previstes a la Llei, per la qual cosa es van incoar
nous expedients sancionadors per infracció de l’article 9 bis indicat, no essent admissibles les
identificacions fetes extemporàniament en aquest moment procedimental.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
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interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en els expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, no admetent les identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 4 d’abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0149/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13015749
Comença per (expedient i nom): 1200006402 J.P.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1200006402 J.P.G.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en l’
expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
Els respectiu expedient sancionador es van incoar com a conseqüència de las denúncies
formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es concreten,
d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74, sense que les
infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
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tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, 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.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, cinc d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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DECRET 0150/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13014531
Comença per (expedient i nom): 1200003638 I.M.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003638 I.M.G.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
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Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, cinc d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 151 / 2 0 1 3
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13014413 del dia 15 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 96 infraccions i per un import de 13.100,00
€.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13015649 del dia 22 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 36 infraccions i per un import de 4.900,00 €.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13015984 del dia 22 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de 300,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 4 D’ABRIL DE 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 152 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13014691 del dia 15 de març de 2013 de l'Organisme Autònom
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Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import
de 300,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13015983 del dia 22 de març de 2013 de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 7 infraccions i per un import
de 2.000,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 4 d’abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 153/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 2 al 5 d’abril)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201318561

158,40€

ZHAROVA, OLGA

Pg. Miramar, 4-B

Gual permanent

201318562

82,50€

RODRIGUEZ DOSANTOS, JOSE

Av. Mas d’en Serra,
15

Aparcament
minusvàlids
matrícula

amb

201318565

1176,48€

OROLA, 57 SCP

Pl. Catalunya, 4 Bxs1a

Taules i cadires

201318590

131,50€

YOUNGS, GILBERT CAIRN

Sant Antoni
Claret, 32

Mudança

201318564

61€

MILA CAMPS, ABEL

Lluís Companys, 2

Mudança

201318568

10€

COMUNITAT DE PROPIETARIS
C. ORTEGA I GASSET, 18-20

Ortega i Gasset, 1820

Bastides

201318593

112€

PEREZ ORDOÑEZ, FRANCISCO

Lluís Companys, 64

Contenidors

201318597

5,72€

SERRA ROSES, LIDIA

Pl. Marcer, 1 1r-1a

Parada Sant Jordi

201318567

128,45€

COMUNITAT DE PROPIETARIS
C. ORTEGA I GASSET, 18-20

Ortega i Gasset, 1820

Reparació teulada

Maria

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 8
d’abril de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
DECRET 154/2013
NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL
Atès que l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sr. Josep Antoni Blanco Abad
restarà absent de la Corporació del 10 al 13 d’abril de 2013 ambdós inclosos.
Atès que es proposa la delegació de les meves funcions en la Primera Tinent d’Alcalde la
Sra. Abigail Garrido Tinta.
Per aquest el meu decret
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RESOLC
1.- Nomenar a la Sra. Abigail Garrido Tinta, Primera Tinent d’Alcalde, com Alcaldessa
accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per el període comprès entre el 10 i el 13
d’abril de 2013, ambdós inclosos.
2.- Donar compte en la proper Ple ordinari que es celebri
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a nou
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 155/2013
OBRES NO AJUSTADES A LLICÈNCIA BALMES, 79
L’informe tècnic de 16 de març de 2013 obrant a l’expedient administratiu fa referència a
les obres d’ampliació d’un edifici existent emparades en llicència municipal 493/2007
executades per sobre del sostre permès que son manifestament il·legalitzables i que d’acord
amb l’art. 215 TRLUC son de caràcter lleu.
L’art. 212 TRLUC disposa expressament que es produeix vulneració de l’ordenament
jurídic urbanístic tant mitjançant actuacions sense llicència o sense ordre d’execució com
mitjançant actuacions que no s’ajusten a les condicions d’aquests actes administratius i que
aquests actes constituiran una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o lleu segons el
que correspongui en funció dels supòsits continguts en el arts. 213, 214 i 215.
D’acord amb l’art. 199 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) totes les accions
que presumptament comportin una vulneració de les determinacions contingudes en la llei, han
de donar lloc a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística, d’exercici
preceptiu per a l’administració competent, que podrà tenir per objecte, entre d’altres mesures,
la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre genèric vulnerat i la imposició de sancions.
Segons estableix l’art. 205.3 TRLUC, en el cas de que les obres ja s’hagin executat,
l’òrgan competent ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de dos mesos a
comptar de la notificació, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol administratiu
atorgat.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin ajustat les obres al contingut de la
llicència, l’òrgan competent ha d’acordar l’enderrocament de les mateixes a càrrec de la
persona interessada (art. 206.1 TRLUC)
En quan als termini de prescripció, val a dir que si be ha transcorregut el termini de
prescripció de la infracció segons l’art. 227 a efectes sancionadors, d’acord amb l’art. 207
encara és vigent l’acció de restauració que té l’administració i que prescriu als sis anys des de
la data de comissió de la infracció, que en aquest cas és el 8 d’octubre de 2008, data de
finalització de les obres segons certificat final d’obra presentat pel promotor.
Vist els articles 199, 205 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, LLUC), així com
els articles 264 a 269 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament, així com altres preceptes vigents de legal aplicació.
Atès el Decret d’alcaldia núm. 479/2012, de 24 de juliol, pel qual l’alcalde, Sr. José
Antonio Blanco Abad delega la seva signatura a favor de la Primera Tinent d’alcalde, Sra.
Abigail Garrido Tinta.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística al Sr. S.R.M per raó la
realització d’obres d’ampliació d’edifici existent al carrer Balmes, 79 sense ajustar-se a la
llicència d’obres 493/2007.
2. ATORGAR a l’ interessat un termini de quinze dies hàbils d’audiència prèvia a
l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat física alterada per tal de
que pugui presentar les al·legacions que consideri convenients.
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3. NOTIFICAR aquest acord al Sr. S.R.M.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 10
d’abril de dos mil tretze, davant meu, el secretari accidental la secretària general, que en dóna
fe.
D E C R E T 0156/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació les obres del PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ITINERARI ENTRE RIBES I
SITGES PER LA RIERA DE RIBES, APTE PER A VIANANTS I BICICLETES.
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per a
l’execució les obres de Projecte d'adequació de l'itinerari entre Ribes i Sitges per la Riera de
Ribes, apte per a vianants i bicicletes, s’ha de requerir al licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent documentació per formalitzar
el contracte
Atès l’informe dels tècnics de l’Àrea de desenvolupament Territorial i Medi Ambient de
data 3 d’abril de 2013, i efectuada la valoració de les ofertes, resulta el següent:
1. MILLORA EN L’OBRA (60 PUNTS)
Resum de les propostes de millora presentades per cada empresa, i valoració
econòmica segons cada empresa. Al costat es posa un comentari al respecte la millora.
Proposta econòmica de millora

MOIX S i O SL
12.262,31

NATURALEA SL
17.997,82

ROCA G SL
11.435,69

Vist l’anterior s’ha considerat fer la valoració dels 60 punts d’aquest apartat de la següent
manera:
Millores en l’obra
Millores i proposta en l’accés des de la carretera 15 punts
Millores en els murs de pedra seca 15 punts
Integració paisatgística global 10 punts
Evacuació aigua de pluja 10 punts
Altres millores i proposta global 10 punts
TOTAL

MOIX
0
5
5
0
5
15

NATURALEA
15
15
10
10
10
60

ROCA
0
0
5
7
8
20

2. MILLORA EN L’ESPECIALITZACIÓ (30 PUNTS): PEDRA SECA I RECUPERACIÓ
AMBIENTAL.
Vist l’anterior s’ha considerat puntuar aquest apartat de la següent manera:
Millora en l’especialització
MOIX
Puntuació
15
3. MAJOR TEMPS DE GARANTIA (10 PUNTS).

NATURALEA
30

ROCA
15

Només es puntua fins a un màxim de 2 anys
Temps garantia ofert
Puntuació

MOIX
5 anys
10

NATURALEA
2 anys
10

ROCA
3 anys
10

4. PUNTUACIÓ TOTAL:
D’acord amb tot l’anterior la puntuació de les ofertes presentades és la següent:
1. Millora en l’obra (60 punts)
2. Millora en l’especialització (30 punts)
3. Major temps de garantia (10 punts)
TOTAL

MOIX
15
15
10
40

NATURALEA
60
30
10
100

ROCA
20
15
10
45

Per la qual cosa la Mesa de contractació proposa com a oferta econòmicament més
avantatjosa la presentada per NATURALEA CONSRVACIO SL.
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant NATURALEA CONSERVACIO SL, que ha presentat
l’oferta més avantatjosa en el procediment negociat per a l’execució de les obres del Projecte
d'adequació de l'itinerari entre Ribes i Sitges per la Riera de Ribes, apte per a vianants i
bicicletes, perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. .
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
riscos
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.
4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte adjudicat, IVA exclòs. Licitació per
a un any per la quantitat oferida de 58.391,90 euros (més IVA) * 5% per l’import de 2.919,60
euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcaldessa accidental, Sra. Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes,
onze d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 157/2013
APROVACIÓ FACTURA FORMACIÓ 2013 PQPI-PTT
En virtut del decret núm. 373/2011 de l’Alcaldia de data 7 de juliol, es van delegar a
efectes resolutius a la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que
dites lleis assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de
situacions d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorarse per a ser tractat a la Junta de Govern Local.
Atès
el
decret
d’alcaldia
661/2012
–
CONTRACTACIÓ
FORMACIÓ
PROFESSIONALITZADORA PQPI-PTT, s’aprova el pressupost de Eugènia Carbonell Magriñá
per un total de 280 hores de formació professionalitzadora del mòdul “Aux. d’Hoteleria: cuina i
serveis de restaurant
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Atès que la incorporació de romanents al 2013 s’ha realitzat a la junta del 9 d’abril de
2013.
Atès que E.C.M, presenta factura per import de 4.288€ exempt d’IVA, en concepte de les
hores de formació realitzades durant els mesos de gener, febrer i març 2013.
Atès que el proper 17 d’abril de 2013 es realitza la cloenda del curs i l’alumnat d’aux.
d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant, ha de poder elaborar les receptes treballades com a
projecte integrat del curs.
Atès que és necessari el pagament de la factura abans del 15 d’abril de 2013 per a poder
realitzar l’acte de cloenda i que l’alumnat elabori les receptes segons els aprenentatges
adquirits durant el curs, per a aquest acte.
D’acord amb el que preveu el RD 1627/1997, de 24 d’octubre per aquest, el meu decret,
vinc en resoldre:
Aprovar:
La factura nº 0041 de la proveïdora E.C.M, per un import total de 4.288€ exempt d’IVA., a
càrrec de la partida 14402.241.22714.
El pagament de la factura abans del 15 d’abril de 2013.
Comunicar aquest acord als interessats.
Donar compte d’aquest decret en la propera Junta de Govern Local que es porti a terme,
així com al Ple de la Corporació.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa accidental, Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de
Ribes, onze d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.
DECRET/158/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Aquesta Regidora té coneixement, mitjançant informes d’intervenció núm. 378607,
379583 i 379605 i acta d’entrada i sortida d’animals de la Policia Local de Sant Pere de Ribes,
que el senyor A.C.B. amb DNI núm.: 47.639.618-V, i domicili a Sant Pere de Ribes, pot ser
autor/responsable de diferents infraccions en matèria de tinença de gossos, com a
conseqüència dels següents fets:
“En data 19/03/2013 a les 08:47 hores, es rep trucada en aquestes dependències
(telefonema núm. 379583) on la Sra. E.B. comunica tenir una gossa de la raça Dog de Bordeus
a l’interior del jardí de casa seva; que la té lligada perquè li vol matar els gats. La Sra. E.B.
indica que ha de marxar a treballar, però que tornarà a trucar a aquesta policia local per si
s’hagués localitzat al titular de la gossa.
Per part d’aquesta policia local es fan gestions i verificacions, veient-se que amb data
04/03/2013, a les 11:44 ( telefonema 378607), es rep trucada telefònica del Sr. Á.C.B. en la que
comunica que divendres 01/03/2013 li va marxar la seva gossa de la raça Dog de Bordeus de
color marró, de quatre anys d’edat, que atén al nom de NUKA; que la gossa porta xip, però no
porta collar ni placa identificativa.
Que a la vista de la coincidència de les dades de l’animal, es contacta a les 14:20 hores
del dia 19/03/2013 amb la Sra. E.B. i se li sol·licita que porti la gossa a aquestes dependències
policials, cosa que fa a les 15:00 del mateix dia.
Que es procedeix a la identificació de l’animal, detectant-se el xip amb número
981098102470017, corresponent a la gossa de la raça Dog de Bordeus, registrada a l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia del Col·legi de Veterinaris, a nom del Sr. A.C.B., titular
del D.N.I. número 47639618-V.
Que se li dóna avís amb referència a la recuperació de la seva gossa, presentant-se el
Sr. A.C.B. en aquestes dependències a les 20:30 hores del dia 19/03/2013, fent-li lliurament de
la mateixa, segons acta a l’efecte.”
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscripció de dit animal.
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Que el Sr. A.C.B. amb DNI núm. 47.639.618-V pot ser autor/responsable de les següents
infraccions:
a)– Tenir un (1) gos de raça DOG DE BORDEUS, considerada potencialment perillosa
sense haver obtingut la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos.
b)- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
c)- No tenir el gos inscrit en el registre específic del municipi.
d)- No disposar de la pòlissa de responsabilitat civil no inferior a 150.253€.
e)- No adoptar les mesures necessàries per evitar la escapada de un animal considerat
potencialment perillós.
Dits fets poden ser constitutius de les següents infraccions:
Falta molt greu d’acord amb l’article 13.1.b, en relació amb l’article 3.1 de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, el
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999 i l’article 3.1 del
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos, amb una multa de 2.404,05€ a 15.025,30€.
Falta lleu d’acord amb l’article 27, en relació amb l’article 6.1 de la Ordenança Municipal
sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 7.2 a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb l’article 34.2.a) de l’Ordenança
municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics, amb una multa de 60,10€ a 150,24 €.
Falta greu d’acord amb l’article 7.3.b), de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, en relació amb l’article 3.2 e) del Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos, l’article 34.3.b) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics,
amb una multa de 150,25 € a 1.502,53 €.
Falta greu d’acord amb l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Regim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos i en relació amb l’art. 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la llei 50/1999, amb una multa de
300,51€ fins a 2404,04€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret de delegació de
competències núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor A.C.B. amb DNI 47.639.618-V, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al Director de l’Àrea de Governació, i
secretari al Sergent de la Policia Local TIP 013.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà, d’acord amb l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
segons modificació per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012:
- El ple de l’Ajuntament, per les faltes molt greus i greus.
- El Regidor de Governació per les faltes lleus
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebi aquesta notificació.
CINQUÈ.- Notificar a l’interessat aquest decret conjuntament amb el plec de càrrecs.
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SISÉ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, si
l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent
l’expedient per a la seva resolució, sense perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi
haguessin indicis raonables de frau o encobriment d’altres persones.
SETÈ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i el secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el onze d’abril de dos mil tretze, davant meu, la Secretària, que
en dóna fe.
DECRET / 159/2013
NOMENAMENT ADVOCAT PROCEDIMENTS 1010/2012 I 1011/2012
Per Decret de l’Alcaldia 373/2011 de 7 de juliol es van delegar les competències
delegables de l’Alcalde a la Junta de Govern Local excepte aquelles que són indelegables, a
les que es refereix l’apartat 3 de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Son indelegables, entre d’altres, la de l’apartat k) de l’article 21.1 de l’esmentada Llei,
que es refereix a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament, en
matèria de competència de l’alcaldia.
En conseqüència correspon a aquesta alcaldia dictar aquesta resolució.
Vist que el Jutjat de lo Social nº 20 de Barcelona, procediments acomiadament
1010/2012 i 1011/2012, ens ha citat pel pròxim 17 d’abril de 2013 a les 10:00 i a les 10:15
hores respectivament, sent les demandants les Sres. Anna Acebillo i Cristina Lliuró.
Vist que als presents procediments s’ha d’anar amb representant i assistit de lletrat.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r.- Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez Barrios per tal que
representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Social nº 20 de Barcelona, procediments acomiadament 1010/2012 i 1011/2012.
2on.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3r.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 15 d’abril
de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 160 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 8 al 12 d’abril)
Núm.
Liquidació
201318620

Import

82,50€

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

COLL ALBARRAL, TANIA

Sant Jordi, 19

Aparcament
minusvàlids
matrícula

amb
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201318639

61€

FERNANDEZ SEGURA, MANUEL

Av. Catalunya, 2 1r-1ª

Mudança

201318645

122€

COMUNITAT DE PROPIETARIS C.
CID CAMPEADOR, 13

Cid Campeador, 13

Bastides

201318637

312€

CAREMA, S.L.

Pere IV, 13

Contenidors

201318616

10€

CAREMA, S.L.

Pere IV, 5

Contenidors

201318640

45€

COLL ESCOFET, JOAN

Sitges, 16

Contenidors

201318611

24,18€

CONSTRUCCIONS GIRALT, S.L.

Costarets

Materials

201318635

5,72€

CERDAN
CONSTANTINO

ALBESA,

Pl. Maria Marce Marsal

Parada Sant Jordi

201318636

5,72€

CERDAN
CONSTANTINO

ALBESA,

Nou, 23

Parada Sant Jordi

201318638

5,72€

FLORISTERIA IRIS

Pl. Sant Jordi

Parada Sant Jordi

201318599

0€

COLL ESCOFET, JOAN

Sitges, 16

Pintar façana

201318604

73,56€

FONOLL CUADRAS, MARTA

Comas i Sola, 18

Fer rasa

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
15 d’abril de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
D E C R E T 161 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. A.E.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a l’al·legació formulada per la recurrent en escrit de descàrrec i un cop
examinat l’antecedent existent, es posa de manifest la concurrència de l’errada al·legada, per la
qual cosa s’estima la mateixa.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. A.E.C. segons expedient 1300000853.
Incoar d’ofici un nou procediment sancionador, en compliment amb el que preveu l’article
73 de la Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, del butlletí de denúncia de la Policia
Local de Sant Pere de Ribes número 096714, de la Sra. A.E.C. en data 08 de març de 2013,
segons article 94.2.E.5 del Reglament General de Circulació.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. A.E.C. segons expedient
1300000853.
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SEGON.- Incoar d’ofici un nou procediment sancionador, en compliment amb el que
preveu l’article 73 de la Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, del butlletí de denúncia
de la Policia Local de Sant Pere de Ribes número 096714, de la Sra. A.E.C. en data 08 de
març de 2013, segons article 94.2.E.5 del Reglament General de Circulació.
TERCER.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, quinze d’abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 162 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. G.A.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. G.A.C., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que va
veure perfectament com el senyor G.A.C. conduïa de forma temerària per dintre de la zona del
mercat de Ribes amb una motocicleta de la marca KTM de color taronja i amb perill per la
integritat de la resta d'usuaris de la via.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. G.A.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
3., segons expedient 1200003606. Imposar la multa de 500,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. G.A.C. la sanció de 500,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 3 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 15 D’ABRIL de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
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D E C R E T 163 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. D.L.B., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. D.L.B., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que a
l'arribada de l'agent actuant, amb número de TIP 080, va poder comprovar que el vehicle
denunciat es trobava estacionat a una reserva per mudances, on hi havia dues senyals
clarament visibles, als extrems de la reserva, que prohibien l'estacionament.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. D.L.B., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 1200006570. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. D.L.B. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 15 D’ABRIL de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 164 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.J.M.A., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.J.M.A., l’agent denunciant si es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que segons
l'actual legislació vigent i més concretament el Reial Decret 1428/09, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament General de Circulació i aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març diu en el seu article 50 el
següent: Article 50: Límits de velocitat en vies urbanes i travessies. 1.La velocitat màxima que no hauran de
sobrepassar els vehicles en vies urbanes i travessies s'estableix, amb caràcter general, a 50 quilòmetres per hora,
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excepte per als vehicles que transports mercaderies perilloses, que circulessin com a màxim a 40 km / h . I és per
aquest motiu que queda clara la velocitat genèrica de la via a la qual va ser denunciat el vehicle referent a la denúncia.”

La resta de medis probatoris sol·licitats no procedeixen. S’adjunta còpia de la fotografia i
còpia del certificat de verificació periòdica del cinemometre.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.J.M.A., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
50.1.23 segons expedient 1200006115. Imposar la multa de 300,00- € i proposar la retirada de
2 punts.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. J.J.M.A. la sanció de 300,00€ i proposar la retirada de 2 punts,
com autor de la infracció tipificada en l’art. 50.1.23 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 15 D’ABRIL de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 165 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. C.V.R., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. C.V.R., l’agent denunciant si es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que segons
l'actual legislació vigent i més concretament el Reial Decret 1428/09, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament General de Circulació i aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març diu en el seu article 50 el
següent: Article 50: Límits de velocitat en vies urbanes i travessies. 1.La velocitat màxima que no hauran de
sobrepassar els vehicles en vies urbanes i travessies s'estableix, amb caràcter general, a 50 quilòmetres per hora,
excepte per als vehicles que transports mercaderies perilloses, que circulessin com a màxim a 40 km / h . I és per
aquest motiu que queda clara la velocitat genèrica de la via a la qual va ser denunciat el vehicle referent a la denúncia.”

S’adjunta còpia de la fotografia, còpia del certificat de verificació periòdica del
cinemometre i còpia del certificat de conformitat amb el model basat a la verificació del
producte.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
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Declarar al Sr. C.V.R., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
50.1.22 segons expedient 1200006273. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. C.V.R. la sanció de 100,00€, com autor de la infracció tipificada
en l’art. 50.1.22 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 15 D’ABRIL de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 166 / 2 0 1 3
Vist que s’ha produït la prescripció dels expedients sancionadors i finalitzada la instrucció
dels mateixos i comprovada la seva paralització per manca de resolució que posi fi als
procediments, i que tot seguit es relacionen:
Nº Expedient

Article

Estat

Import

1100003827

20.1.22

44

500,00

110002714

94.2.A.29

44

200,00

100002196

50.1.12

44

100,00

1100000333

154.01

44

100,00

Aquesta regidora, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- Procedir a l’arxiu d’ofici del llistat d’expedients sancionadors, pertanyents a l’any
2.011.
2.- Donar de baixa els corresponents expedients del programa de gestió de multes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3.- Notificar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 15 D’ABRIL de 2013, davant meu el secretari accidental, que en
dono fe.
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DECRET 167 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 8 d’abril de 2013 i registre d’entrada núm. E201303855 el Sr. R.A.P i la
Sra. B.A.D, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 17 d’abril de 2013, el Sr. A, i la Sra. A, signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 9/2013 el Sr. R.A.P i la Sra. B.A.D, amb permís de residència núm.
X8471475-T i X9883427-M respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, disset
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET 168 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 15 d’abril de 2013 i registre d’entrada núm. E201304186 el Sr. P.U.T.V, i
la Sra. M.C.M, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 17 d’abril de 2013, el Sr. T, i la Sra. C, signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 10/2013 el Sr. P.U.T.V, i la Sra. M.C.M, amb permís de residència núm.
Y1073996-W i Y0232884-T respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, divuit
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET/0169/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A LES NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant informe i acta de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes, que el senyor C.V.A. amb DNI núm.: 52.428.182-G pot ser autor/responsable
dels següents fets:
“Segons informe d’intervenció núm. 379382, el 15/03/2013 es persona senyora per lliurar
un gos mestís de tamany mitjà i color marró, localitzat el dia abans per la zona del castell de
Ribes creuant la BV-2112. Que el gos no porta xip. Que es localitza al propietari de l’animal,
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segons informe d’intervenció 379312 on comunica que se li ha escapat el gos mestís en data
14/03/2013, i s’adreça a dependències per recollir-lo. El Sr. C.V.A. manifesta que no disposa de
cartilla sanitària, que el gos no té microxip ni està inscrit al registre municipal d’animals.”
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscrit.
Que el Sr. C.V.A. amb DNI núm.
següents infraccions:

52.428.182-G,

pot ser autor/responsable de les

– No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
– Tenir un gos sense identificació mitjançant microxip homologat o altres sistemes que
es pugin establir per via reglamentaria.
– No evitar la fugida del gos
Dits fets poden ser constitutius de:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de 100€ fins a 400€.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q de Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de 100€ fins a 400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012
de data 25/04/2012.
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al Sr. C.V.A. amb DNI núm. 52.428.182-G per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al Director de l’Àrea de Governació, i
Secretari al Sergent de la Policia Local TIP 013.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient, amb
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 18 d’abril de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona
fe.
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DECRET D’ALCALDIA 170 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 15 al 19 d’abril)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201318697

61€

LARRIBERE, GISELE SILVIE

Miquel Àngel, 24 2n-4ª

Mudança

201318688

61€

GONZALEZ RIOS, JESUS

Eiximinis, 8

Mudança

201318703

435€

GRUPO ACCESSCOM P.V.A., S.L.

Edisson, 19

Contenidors

201318693

11,44€

TORRAS MATEO, VANESA

Av. Catalunya

Parada Sant Jordi

201318694

11,44€

TORRAS MATEO, VANESA

Pl. Maria Mercè Marsal

Parada Sant Jordi

201318671

5,72€

COOPERATIVA EOS

Pl. Marcer

Parada Sant Jordi

201318672

11,44€

COOPERATIVA EOS

Pl. Llobregat

Parada Sant Jordi

201318702

11,44€

SANTIAGO HEREDIA, JUANA

Pl. Sant Jordi

Parada Sant Jordi

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
22 d’abril de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
D E C R E T / 171/2013
PAGAMENT NOMINA ABRIL 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe núm. 2013/0351 d’Intervenció corresponent a la nòmina d’abril de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de juny i el pagament de la part
proporcional del mes d’abril dins de la mensualitat d’abril de 2013 del Sr. I.A.C, per import de
243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina d’abril de 2013 i els pagaments inclosos en la
mateixa, així com les diverses incidències amb efectes econòmics i/o administratius del mes en
curs, amb el següent desglossament:
Import Brut

481.574,53 €

Retencions

112.466,75 €

TOTAL NET

369.107,78 €

3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
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Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a vint-i-cinc
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.
DECRET 172 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 15 d’abril de 2013 i registre d’entrada núm. E201304130 el Sr. M.M.C, i
la Sra. Mª.E.M.R, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol•liciten ser inscrits com a
parella de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 24 d’abril de 2013, el Sr. M, i la Sra. M, signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994, i posterior modificació de data 19 de febrer de
2013, per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb número 11/2013 el Sr. M.M.C, i la Sra. Mª.E.M.R, amb DNI núm. 52425453-N i
43165736-A respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-sis
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET 173 /2013
BAIXA INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 3 de maig de 2012, la Sra. A.L.R, i el Sr. J.A.L.D, van quedar inscrits
com a parella de fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació, amb el número
d’expedient 10/2012.
Vist que la Sra. L, i el Sr. L, mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en
data 23 d’abril de 2013 i núm. de Registre d’entrada E201304560 sol·licita l’anul·lació com a
parella de fet en el Registre d’Unions Civils d’aquesta Corporació.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Anul·lar i donar de baixa en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, l’expedient núm. 10/2012 dels Srs. J.A.L.D i A.L.R, en data 29 d’abril de
2013.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a vint-inou d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET 174/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
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La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament,
previs la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe favorable núm. 2013/354 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de març de 2013.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de març de
2013 per import de 169.177,86€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de març de
2013 per un import de 190.135,44 €.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes
de març de 2013 per import de -10.213,14€.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-nou
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 175 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació
de dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009,
vigent a data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per
primera o única sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 22 al 26 d’abril)
Núm.
Liquidació

Import

Sol·licitant

Emplaçament

Tipus
d’ocupació/obra

201318708

184,37€

COMUNITAT DE PROPIETARIS C.
JOSEP LLIMONA, 22-24

Josep Llimona, 22-24

Gual permanent

201318730

299,88€

PASCUAL MIRET, PERE

Carles
Buigas,
Esc.3 LC-05

60

Zona
Càrrega
Descàrrega

201318718

96,31€

MESTRES CARMONA, NURIA

Jaume
Bxs-1a

29

Zona temporal 12h.
Càrrega i descàrrega

201318748

569,80€

MEDINA LÓPEZ, ALFONSO

Federico García Lorca,
151

Taules i cadires

201318743

39€

ESCOLA GRACIA, ANDREU

Pl. Marcer, 5

Mudança

201318714

61€

MUDANCES LA SELVA

Major, 41 1r-1a

Mudança

201318712

5,72€

GABALDA PASCUAL, PILAR

Pl. Maria Mercè Marsal

Parada Sant Jordi

201318728

5,72€

GABALDA PASCUAL, PILAR

Pl. de la Font, 2

Parada Sant Jordi

201318729

5,72€

NILSSON, SHEELA FILIPPA

Sitges, 80

Parada Sant Jordi

201318724

5,72€

RT & RT RIBES 2012, S.L.

Pl. Catalunya

Parada Sant Jordi

201318725

5,72€

RT & RT RIBES 2012, S.L.

Pl. Catalunya

Parada Sant Jordi

201318726

5,72€

PEREZ BLANCO, RAQUEL

Almogàvers, 18-20

Parada Sant Jordi

Balmes,

i

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia
29 d’abril de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
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DECRET/176/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 104/2013 incoat contra la
senyora E.F.J. amb DNI núm. 40.978.745-J i amb domicili a Sant Pere de Ribes.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant diversos informes i acta dels agents de
la Policia Local de Sant Pere de Ribes, que la senyora E.F.J. amb DNI núm.: 40.978.745-J, pot
ser autor/responsable dels següents fets ocorreguts en diferents dies i a diferents hores, i com
a últim fet el dia 09/01/2013 al voltant de les 8:15 hores, al c. Lluís Companys, i segons acta
realitzada pel caporal TIP 012 de la Policia Local on manifesta:
“Que es persona senyora per lliurar novament un gos de tamany petit, detectat ja per la
zona del carrer Lluís Companys, a l’alçada de la Granja “Les Veïnes”. Que en diferents
ocasions, i de manera reiterada s’ha detectat a aquest gos sol per la via pública havent estat la
seva propietària requerida per a que en restableixi la situació. Que el gos porta xip. S’avisa a la
propietària que s’apropa a dependències per recollir el seu gos”
Que es verifica mitjançant la base de dades d’informes d’intervenció de la Policia Local,
que entre els anys 2009 i 2012 es té constància d’una desena d’intervencions per haver-se
escapat el mateix gos.
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscrit.
2.- En data 08/03/2013, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 104/2013 i la
proposta de resolució contra la Sra. E.F.J. amb DNI núm. 40.978.745-J, responsable del gos.
3.- En data 22/03/2013, es va notificar a la expedientada l’inici de l’expedient
sancionador i la proposta de resolució, on s’establia un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al·legacions i/o proves, sense
formular-les.
Consideracions jurídiques
1.- S’incoa expedient sancionador contra la senyora E.F.J. amb DNI 40.978.745-J com a
responsable de no evitar la fugida del gos del recinte del domicili, de no tenir el gos inscrit al
registre municipal i no disposar de la cartilla sanitària. Se segueix, per a la seva tramitació, el
que assenyala el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Protecció dels animals, la Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics i
el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Procediment Sancionador.
2.- Atès que la expedientada no formula al·legacions a la proposta de resolució, cal
atendre el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del règim administratiu comú atorga a les
actes/informes esteses pels agents de l’autoritat.
3.- Per tot el que s’ha exposat, resta acreditat que en diferents dies i a diferents hores, i
com a últim fet el dia 09/01/2013 al voltant de les 8:15 hores el gos de tamany petit i com a
responsable la Sra. E.F.J.
– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
c)– No evitar la fugida del gos
Els fets suposen la comissió de:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics.
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Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q de Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.
4.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals domèstics, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Protecció dels animals que deroga la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels
animals, el Decret 278/1993 de 9 de novembre per el qual s’aprova el Procediment
Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar a la Sra. E.F.J. amb DNI núm. 403978.745-J com a responsable de
a)– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
b)- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
c)– No evitar la fugida del gos
2.- Qualificar la esmentada infracció com:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q de Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.
3.- Imposar-li la sanció de 400€.
100€ per no tenir el gos inscrit al registre municipal d’animals
100€ Per no disposar de la cartilla sanitària de l’animal
200€ per no evitar la fugida de l’animal.
4.- Aprovar la carta de pagament núm. 2013 per un import de 400€, en concepte de la
sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
5.- Comunicar aquesta resolució a la interessada.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que s’adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, vint-i-nou d’abril de dos mil tretze, davant meu, la Secretària de
la corporació, que en dóna fe (segueixen signatures de el Regidor de Governació i la
Secretària)”
D E C R E T 177 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.P.C., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.P.C., l’agent denunciant si es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que segons
l'actual legislació vigent i més concretament el Reial Decret 1428/09, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el
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Reglament General de Circulació i aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març diu en el seu article 50 el
següent: Article 50: Límits de velocitat en vies urbanes i travessies. 1.La velocitat màxima que no hauran de
sobrepassar els vehicles en vies urbanes i travessies s'estableix, amb caràcter general, a 50 quilòmetres per hora,
excepte per als vehicles que transports mercaderies perilloses, que circulessin com a màxim a 40 km / h . I és per
aquest motiu que queda clara la velocitat genèrica de la via a la qual va ser denunciat el vehicle referent a la denúncia.”

La resta de medis probatoris sol·licitats no procedeixen. S’adjunta còpia de la fotografia i
còpia del certificat de verificació periòdica del cinemometre.
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.P.C., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
50.1.22 segons expedient 1200005419. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. J.P.C. la sanció de 100,00€, com autor de la infracció tipificada
en l’art. 50.1.22 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d’abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 178 / 2 0 1 3
Vist que s’ha produït la prescripció dels expedients sancionadors i finalitzada la instrucció
dels mateixos i comprovada la seva paralització per manca de resolució que posi fi als
procediments, i que tot seguit es relacionen:
Nº Expedient

Article

Estat

Import

1000000550

18.2.01

44

200,00

0800004389

03.1.09

44

450,00

Aquesta regidora, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.- Procedir a l’arxiu d’ofici del llistat d’expedients sancionadors, pertanyents a l’any
2.010 i 2.008 respectivament.
2.- Donar de baixa els corresponents expedients del programa de gestió de multes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3.- Notificar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària.
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Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d’abril de 2013, davant meu el secretari accidental, que en
dono fe.
DECRET 0179/2013
RESOLUCIÓ ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant el sobreseïment de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13017167
Comença per (expedient i nom): 1300000461 C.I.P.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000461 C.I.P.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en
l’expedient sancionador incoat per infracció al precepte de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en el possible error en els elements que
van donar lloc a la incoació del mateix o en la seva tramitació posterior.
L’instructor de l’esmentat expedient formula proposta de resolució en els següents
termes:
A la vista del contingut de l’al·legació presentada i un cop examinats els antecedents
existents en el propi expedient sancionador, es posa de manifest la concurrència dels errors
al·legats, per la qual cosa és procedent estimar la mateixa, procedint a l’arxivament de
l’expedient, sense declaració de responsabilitat.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona en
el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0180/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció
de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
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Número de relació: 13017168
Comença per (expedient i nom): 1300000875 M.C.G.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000875 M.C.G.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en l’
expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
Els respectiu expedient sancionador es va incoar com a conseqüència de las denúncies
formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es concreten,
d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74, sense que les
infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,

35

Ple ordinari
21 de maig de 2013

de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat
dins els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les
interrupcions motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar
la identitat i el domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions
denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, 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.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0181/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13017226
Comença per (expedient i nom): 1200005879 G.A.C.
Finalitza per (expedient i nom): 1200004576 V.V.P.C.
Total expedients: 3
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
fonamentant els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò
que han considerat convenient.
A la vista dels esmentats expedients l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
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Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia
de la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors
que es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 D'ABRIL de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0182/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs presentat contra la sanció
imposada en mèrits de l’expedient sancionador per infracció de circulació, les dades
identificatives són les següents:
Número de relació: 13019679
Comença per (expedient i nom): 1200005185 A.I.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005185 A.I.
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Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona recurrent ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada a la
persona que es relaciona en el llistat annex, en el respectiu expedient sancionador incoat per
infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa
que els recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció
de certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
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Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0183/2013
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13017064 del dia 5 de abril 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 92 infraccions i per un import de 13.200,00
€.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73
de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13018309 del dia 12 d’abril 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 85 infraccions i per un import de 11.400,00
€.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13019533 del dia 19 d’abril 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 136 infraccions i per un import de 16.300,00
€.
4t. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13019897 del dia 19 d’abril 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infracció i per un import de 400,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d'abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 184 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de
la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13017425 del dia 5 d’abril de 2013 de l'Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 4 infracció i per un import de
1.100,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13018587 del dia 12 d’abril de 2013 de l'Organisme Autònom Local
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de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de
900,00 €.
3r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i
l’art. 69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 13019898 del dia 19 d’abril de 2013 de l'Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de
1.000,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 30 d’abril de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 185 /2013
REPARACIÓ BALCONS NUMANCIA 12
La policia local informa en data 3 d’abril de 2013 de la intervenció efectuada per avís de
despreniment d’un tros de balcó al carrer Numancia, 12 de Les Roquetes, limitant l’accés
provisionalment amb dues tanques i cinta policial.
El vigilant urbanístic efectua la corresponent inspecció, aportant fotografies dels balcons
per efectuar una valoració tècnica.
Vist que, d’acord amb els antecedents a disposició de l’Ajuntament, els propietaris de
l’edifici són la Comunitat de Propietaris Numancia, 12 .
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data 18 d’abril de 2013 pel qual creu
oportú requerir als propietaris de la finca per a que rehabilitin la façana, reparant els cantells
dels balcons, per la qual cosa un tècnic competent redactarà un projecte i assumirà l’obra; i fins
que no s’executi la rehabilitació s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir la seguretat
(repicat de parts no adherides, instal·lació de xarxes de retenció, limitació d’accés, etc.)
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com els arts. 253 i 254 del
Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC:
1. Primer.- ATORGAR a la COMUNITAT DE PROPIETARIS NUMANCIA, 12 (d’ara
endavant, els interessats) un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS, a
comptar des de l’endemà de la recepció del present Decret, prèvia a l’adopció de resolució
d’ordre d’execució (expedient OE-3/2013), als efectes que puguin presentar al·legacions,
documents o justificacions que considerin oportuns, mitjançant instància presentada a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana ( OAC).
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 30
d’abril de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.
D E C R E T 186/2013
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’adjudicació DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ UA - 26 ROCAMAR
En virtut del que s’estableix a l’apartat 3.4 del Decret 373/2011, de 7 de juliol, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, es preveien excepcions per motius
d’urgència declarada i justificada.
De conformitat amb el previst en el plec de clàusules del procediment negociat per a
l’adjudicació DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ UA - 26 ROCAMAR, s’ha de requerir al licitador que ha presentat
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l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la corresponent documentació per
formalitzar el contracte
Atès l’informe del tècnic de l’Àrea de desenvolupament Territorial i Medi Ambient de data
29 d’abril de 2013, i efectuada la valoració de les ofertes, resulta el següent:
“Que en data 10 de gener de 2013 es convidà a 4 empreses a presentar ofertes per a
l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació UA-26
Rocamar:
Ingenieros Asociados, SA
MVA. Despatx d'Arquitectura i estructura
Auding. Auditorias e Ingenierias, S.A.U.
Grupo TYPSA
Que han presentat oferta les tres empreses que encapçalen el llistat, mentre que Grupo
TYPSA ha presentat escrit renunciant al procediment.
Que atenent als Plec de Clàusules Administratives Particulars del procediment negociat
sense publicitat els criteris avaluables són els següents:
1.- Millora de l’oferta econòmica: fins a 50 punts
2.- Disponibilitat i dedicació dels membres de l’equip: fins a 30 punts
En el tràmit de l’expedient s’ha sol·licitat un aclariment als licitadors als efectes de
homogeneïtzar les dades de les ofertes presentades referents a la disponibilitat i dedicació dels
membres de l’equip en el sentit que la seva oferta inicialment expressada en percentatge o bé
hores/setmanals de dedicació es concretes en hores totals del contracte desglossades per a
cadascun dels membres de l’equip i col·laboradors.
Pel que fa a l’escrit d’aclariment es fa constar que no s’ha tingut en compte la dedicació
dels col·laboradors de l’equip de l’empresa MVA. Despatx d'Arquitectura i estructura, atès que a
l’oferta inicial no es feia constar dedicació dels col·laboradors i el fet d’incorporar la seva
dedicació en l’escrit d’aclariment suposa una modificació de l’oferta inicialment presentada.
3.- Metodologia de l’equip: fins a 20 punts
4.- Millores addicionals a la composició de l’equip i personal adscrit a l’execució del
contracte: fins a 20 punts.
5.- Reducció del termini de lliurament del projecte: fins a 5 punts.
6.- Altres millores que pugui presentar el licitador que perfeccionin els requisits tècnics
del plec de prescripcions tècniques: fins a 5 punts.
Que d’acord amb l’exposat anteriorment l’oferta que obté una major puntuació és la
presentada per l’empresa Auding. Auditorias e Ingenierias, S.A.U. amb un total de 117,86
punts.
Atès el resultat de la valoració es proposa adjudicar els treballs de redacció del projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació UA-26 Rocamar a l’empresa Auding. Auditorias e
Ingenierias, S.A.U.
S’adjunten els quadres resultants de les valoracions.”
Núm. Empresa en l'oferta i de l'equip de l'equip Avatprojecte Projecte executiu TOTAL millores punts
econòmica Punts dedicació Punts Punts Punts Mesos Punts Mesos Punts Punts Punts
35.000,00 € 50,00 30 20,00 20,00 2,00 2,50 2,00 2,50 5,00 5,00
1 Ingenieros Asociados, SA 33.000,00 € 8,16 591,00 0,00 15,00 10,00 1,50 1,25 2,00 0,00 1,25 2,00 36,41
2 MVA. Despatx d'Arquitectura i estructura 22.750,00 € 50,00 734,00 3,39 20,00 20,00 1,00 2,50 1,50 2,50 5,00
4,00 102,39
3 AudingIntraesa 24.500,00 € 42,86 1.858,25 30,00 15,00 20,00 1,00 2,50 1,50 2,50 5,00 5,00 117,86

Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER. Requerir al representant Auding. Auditorias e Ingenierias, S.A.U., que ha
presentat l’oferta més avantatjosa en el procediment negociat per DELS TREBALLS DE
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REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA - 26
ROCAMAR, perquè en el termini de deu dies hàbils, acrediti
1) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
2) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. .
3) Haurà de completar el model de document acreditatiu en matèria de prevenció de
laborals
(annex
I),
està
publicat
en
la
pàgina
web
municipal:
http://www.santperederibes.cat / Instruccions contractes empreses serveis.

riscos

4) Garantia definitiva del 5% de l’import del contracte IVA exclòs. Licitació per a un any
per la quantitat oferida de 24.500 euros (més IVA) * 5% per l’import de 1.225 euros.
La garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu. S’ingressarà en el compte municipal de Banc Sabadell: 0081 – 0092 – 11 –
0001006308, fent constar el concepte de garantia del contracte.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLLCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament del TRLLCSP estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON. Comunicar que si no s’aporta la documentació, l’òrgan de contractació podrà
optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar el contracte al
següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist i plau del nou
adjudicatari, en els termes regulats a l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana, l’Alcalde, José Antonio Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, trenta d’abril de
dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

3.

Donar compte de l’informe de morositat

ASSUMPTE: INFORME per donar compte al PLE en compliment de la
MOROSITAT 15/2010 corresponent al primer trimestre del 2013.

LLEI DE

Proposat pel: PLE DE 21 DE MAIG 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.
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.
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Així mateix l’art. 216.4 del RDL 3/3012, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic estableix que l'Administració té l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. No obstant
això, s'estableix un període transitori, segons disposició transitòria sexta, amb terminis de
pagament diferents, aplicables als contractes celebrats amb posterioritat a l'entrada en vigor de
la Llei 15/2010, establint-se de l’1 de gener de 2013 fins el 31 desembre 2013 el termini
màxim de pagament de trenta dies.
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 primer trimestre
de l’exercici 2013, estructurat en dos grans blocs:
Pagaments del primer trimestre de 2013 ( annex I):
En primer lloc la informació relativa als pagaments efectuats entre el dia 1 de gener i el
31 de març, 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.
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.
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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
(PMP)
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPE)
(días)
pagaments
Total
pagaments
Total
(dies)

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.
21 -Reparaciones, mantenimiento y
conservación.
22 -Material, suministros y otros.

29,12

5,39

38

16.655,67

2

248,91

33,41

8,16

139

69.230,18

37

20.522,17

34,62

9,36

307

581.705,91

103

200.407,20

23 - Indemnizaciones por razón del servicio.

46,64

8,96

15

708,73

38

2.931,83

24 -Gastos de publicaciones.
26 -Trabajos realizados por Instituciones sin
fines de
27 -Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas.
2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)

44,75

18,57

27

251.474,09

37

169.914,88

Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Aplicados a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

36,55

0,00

6

59.999,27

0

Sin desagregar
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

37,70

13,26

532,00

979.773,85

217,00

394.024,99

D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
a) Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 749
b) Quantitat total d‘operacions comercials pagades durant el trimestre: 1.373.798,84
euros
c) Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 532 ( 71,03 %)
d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 979.773,85 euros ( 71,32 %)
e) Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 217 ( 28,97 %)
f) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 394.024,99 euros (28,68%)
g) Període mitjà de pagament ponderat des de entrada per registre (PMP): 37,70 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): 13,26 dies
De les dades anteriors es pot veure que el nombre de factures pagades fora del termini
legal en aquest primer trimestre és superior als trimestre anteriors degut principalment a les
factures corresponents a l’exercici anterior, per a les que el termini de pagament seguia sent el
corresponent a l’any 2012, que eren 40 dies. Així el període mig de pagament s’ha situat més
pròxim als 40 que als 30 dies.
Factures o document justificatius pendents de pagament 31 de març de 2013 (annex II)
Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es
troben pendents de pagament a 31 de març de 2013:
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Factures o documents
justificatius pendents de
pagament a final de trimestre

Dins de període legal
PMPP 1

Número
PMPPE2 d'operacions

Fora de període legal

Import
total

Número
d'operacions

Import
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20,00
20 - Arrendamientos y cánones.
21 -Reparaciones,
0,00
mantenimiento y conservación.

0,00

5

2.994,17

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

22 -Material, suministros y otros.

37,04

51,49

23

21.716,83

4

7.984,29

23 - Indemnizaciones por razón
del servicio.

1.991,00

1.931,00

0

0,00

1

12,39

24 -Gastos de publicaciones.

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

26 Trabajos realizados por
Instituciones sin fines de lucro

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

27 -Gastos imprevistos y
funciones no clasificadas
2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Sin desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL

36,22

54,41

28

24.711,00

5

7.996,68

i)
j)

Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre: 33
Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament a final del trimestre:
32.707,68 euros
k) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 28 (84,85%)
l) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 24.711,00 euros (75,55%)
m) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 5 (15,15%)
n) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 7.996,68 euros (24,45%)
o) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de entrada per registre (PMPP):
36,22 dies
p) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora del termini
legal des de entrada en el registre (PMPPE): 54,41 dies
De les 5 factures pendents de pagament fora de termini legal, a data 30 d’abril dues
d’elles ja han estat pagades i de la resta s’han iniciat els tràmits oportuns per tal que no
apareguin en el proper informe de morositat.
Per fer una aproximació del període mig total de pagament si consideréssim que totes
les factures que es troben pendents de pagament es fessin efectives el dia 1 d’abril de 2013, el
període serien uns 37,73 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 en les quals hagin
transcorregut més de 30 dies des de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin
tramitat ( acord d’aprovació) de l’Entitat Local a 31 de març de 2013.
Aquestes factures resten pendents de conformar per les àrees corresponents i que es
poden resumir de la següent forma:
AREA

NUM
FACT

% FACT

IMPORT

%
IMPORT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

BENESTAR SOCIAL RIBES

3

5,45%

4.420,28 €

3,73%

SANITAT RIBES I ROQUETES

2

3,64%

3.700,00 €

3,12%

EDIFICIS MUNICIPALS

1

1,82%

53,94 €

0,05%

CULTURA RIBES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

CULTURA ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%
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EDUCACIÓ RIBES

1

1,82%

168,71 €

0,14%

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ENLLUMENAT

33

60,00%

72.320,23 €

61,03%

ESPORTS ROQUETES

1

1,82%

1.903,92 €

1,61%

NOVES TECNOLOGIES

2

3,64%

22.636,83 €

19,10%

MITJANS DE COMUNICACIÓ

3

5,45%

6.027,72 €

5,09%

RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ I SERVEIS
ECONÒMICS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

1

1,82%

6.063,55 €

5,12%

RESIDUS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

URBANISME

0

0,00%

0,00 €

0,00%

VIA PUBLICA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

OCUPACIÓ

1

1,82%

151,98 €

0,13%

PROMOCIÓ ECONÒMICA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

SAD

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ÒRGANS DE GOVERN

7

12,73%

1.047,03 €

0,88%

TOTAL

55

100,00% 118.494,19 100,00%

En quant a l’evolució respecte al quart trimestre de 2012:

AREA

PENDENTS
CONFORMAR A
31/03/2013
NUM
FACT

IMPORT

PENDENTS
CONFORMAR A
31/12/2012
NUM
FACT

IMPORT

EVOLUCIÓ ULTIM
TRIMESTRE

EVO.
IMPORT

EVO. FACT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

BENESTAR SOCIAL RIBES

3

4.420,28 €

1

2.297,30 €

2

2.122,98 €

SANITAT RIBES I ROQUETES

2

3.700,00 €

0

0,00 €

3.700,00 €

EDIFICIS MUNICIPALS

1

53,94 €

0

0,00 €

53,94 €

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

168,71 €

0

0,00 €

1

168,71 €

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

ENLLUMENAT

33

72.320,23 €

0

0,00 €

33

72.320,23 €

ESPORTS ROQUETES

1

1.903,92 €

0

0,00 €

1

1.903,92 €

NOVES TECNOLOGIES

2

22.636,83 €

4

29.082,90 €

-2

-6.446,07 €

MITJANS DE COMUNICACIÓ

3

6.027,72 €

0

0,00 €

3

6.027,72 €

RECURSOS HUMANS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS

1

6.063,55 €

0

0,00 €

1

6.063,55 €

RESIDUS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

URBANISME

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

VIA PUBLICA

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

OCUPACIÓ

1

151,98 €

0

0,00 €

1

151,98 €
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

SAD

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

ÒRGANS DE GOVERN

7

1.047,03 €

0

0,00 €

7

1.047,03 €

55

118.494,19 €

5

31.380,20 €

47

87.113,99 €

TOTAL

Les factures pendents per àrea amb morositat han augmentat en 47, amb un total d’un
9,09 %.
L’import total augmenta en 87.113,99 €
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.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient, que en aquest
informe s’han incorporat pagaments pendents del 2012.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que la
comparativa entre l’últim trimestre del 2012 i aquest trimestre del 2013 veuen que disminueix el
període de pagament, però que encara llinda els 40 dies.
Saben que el procediment administratiu està portant una bona línia de treball. Esperen
que el trimestre vinent arribi als 30 dies com marca la llei.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

4.

Aprovació pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la realització de serveis
d’informació al Parc del Garraf 2013 i modificació pacte desè del conveni de l’any
2009

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el
següent dictamen:
El Ple de la Corporació, en sessió de 22 de setembre de 2009, va aprovar el conveni de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
el qual fou prorrogat per un any més per la mateixa Corporació en ple en sessió de data 15 de
juny de 2010.
En aquesta darrera sessió plenària també es va acordar delegar en la Junta de Govern
Local l’aprovació de les successives pròrrogues del conveni. En data 26 d’abril del 2011 la
Junta de Govern Local va prorrogar el conveni de col·laboració per a l’any 2011.
La Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre de 2012 amb número de registre
11673/12, va dictar un decret en el que prorrogava el conveni subscrit amb l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes relatiu a la realització de serveis d’informació al Parc del Garraf, ja que el
pacte desè de l’esmentat conveni preveu la pròrroga d’aquest, de forma expressa, si cap de les
parts el denuncia.
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La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continuen estant
interessats en regular el servei d’informació que es desenvolupa al municipi de Sant Pere de
Ribes al Parc del Garraf.
Segons el pacte setè i desè del conveni subscrit, en la quantitat econòmica a percebre
anualment per part de la Diputació de Barcelona caldrà incrementar com a mínim la quantia
anualment establerta amb l’IPC per Catalunya, la qual cosa es veu modificat pel decret de data
17 de desembre de 2012 que estableix la quantia en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
Vist l’informe de Secretaria núm. 081/2013 de 3 de maig.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/382 de 7 de maig.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1.
Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per la realització de serveis d’informació al
Parc del Garraf, amb efectes de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013.
2.
Modificar el pacte desè del conveni de l’any 2009, relatiu a la vigència, que
quedarà de la següent manera: “La vigència del conveni s’iniciarà amb la signatura del mateix i
finalitzarà el 31 de desembre de 2009. Podrà prorrogar-se, de forma expressa, si cap de les
parts el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos, per períodes anuals. En aquest
cas, la quantia anual a aportar, en exercicis futurs, per la Diputació de Barcelona, vindrà
determinada per les seves disponibilitats pressupostàries”.
3.
Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import
total de 3.214,59 € per l’any 2013.
4.
Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les successives pròrrogues
del conveni esmentat.
5.

Notificar aquests acords als interessats

Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Desenvolupament Econòmic
dient, que la proposta que es planteja és la de renovar el conveni.
Explica que fa temps que comparteixen aquesta col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, i aquesta feina d’informació en el Parc Natural.
Els hauria agradat acceptar aquest conveni sense canvis, però ha estat impossible.
Entenen que continua sent un conveni que està bé el prestar aquest servei conjuntament.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

5.

Aprovació emplaçament i designació advocat procediment contenciós administratiu
131/2013 del Jutjat núm. 11 de Barcelona

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern, Espai Públic i
Desenvolupament Urbà, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que el passat dia 22 d’abril se’ns va notificar l’admissió a tràmit el Recurs Contenciós
Administratiu presentat per la funcionaria María Crisèida Ramírez Domínguez contra
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Vist que aquest recurs ha estat repartit al Jutjat Contenciós Administratiu nº11 de
Barcelona, amb número de procediment 131/2013.
Vist que l’assumpte de la compareixença del Recurs Contenciós Administratiu és
competència del Ple, ja que es refereix a la denegació de compatibilitat amb treballs privats de
la funcionaria mencionada, decidit pel Ple del mes d’octubre de 2012 i posterior ratificació de la
denegació del recurs de reposició pel Ple de data 19 de febrer de 2013.
A més, en data 19 d’abril de 2013, ha tingut entrada a l’Ajuntament, amb registre núm.
E201304431, diligència d’ordenació del Secretari Judicial del Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 11 de Barcelona, pel que s’atorga a aquesta administració un termini de DEU DIES,
finalitzant el dia 6 de maig, per a formular al·legacions en la Peça Separada de mesures
cautelars núm. 131/20013-E, sol·licitades per la Sra. Crisèida Ramírez Domínguez. A tal efecte
es va dictar per l’alcaldia el Decret núm. 190/2013, de 3 de maig.
Vist que la Diputació de Barcelona pot portar la defensa jurídica tant interna com
externament del procediment, sense cost o, com a màxim, amb un cost del 50%, que es
determinarà quan aquest Organisme pugui estudiar el Recurs Contenciós Administratiu.
Vist l’informe del Director de Règim Intern núm. 101/2013 de 3 de maig.
Vist l’informe de secretaria núm. 082/2013 de 6 de maig.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 190/2013, dictat per raons
d’urgència en P.S. mesures cautelars núm. 131/2013, a tenor del que estableix l’article 21.1.k)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
2n. Aprovar continuar amb la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes davant el Jutjat Contenciós Administratiu nº 11 procediment 131/2013, contra el Recurs
Contenciós Administratiu presentat per la funcionaria Sra. María Crisèida Ramírez Domínguez.
3er. Aprovar realitzar la petició a la Diputació per tal que porti la defensa jurídica de
l’expedient referit i designar a l’Alcalde per efectuar els tràmits corresponents davant la
Diputació de Barcelona per a la defensa jurídica del procediment que es segueix al Jutjat
Contenciós Administratiu nº 11 procediment 131/2013, contra el Recurs Contenciós
Administratiu presentat per la funcionaria María Crisèida Ramírez Domínguez.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Recursos Humans dient, que
es proposa aprovar la ratificació del decret d’alcaldia per designar el representant de
l’Ajuntament en la formulació de les al·legacions de les mesures cautelars que es presenten.
L’Ajuntament mostra la seva disconformitat perquè l’adopció de la mesura cautelar
implicaria la pèrdua del sentit i finalitat del procediment principal ja que s’estaria resolen sobre
l’objecte principal.
Per altra banda el punt planteja continuar amb la defensa de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes davant del contenciós i que sigui la Diputació, amb els seus serveis jurídics, qui
assumeixi la defensa dels interessos de l’Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que su
grupo municipal siempre ha considerado que la Interventora cumple todos los requisitos que
establece la legislación para que le fuera concedida la compatibilidad que solicitó en su día.
Así lo manifestaron en plenos anteriores oponiéndose a la desestimación del recurso. En
su día su grupo advirtió que la Sra. Criseida acudiría a los tribunales de lo Contencioso
Administrativo y que probablemente ganaría el tema, con la consecuencia que el Ayuntamiento
tendría que pagar y asumir las costas y honorarios de letrado y procurador. Aclara que su
grupo dijo que no querían llegar a ese punto.
Hoy les solicitan que se apruebe la contratación de un letrado externo para la defensa y
no entienden como habiendo varios letrados en la casa se tiene que contratar a un profesional
externo para ello.

49

Ple ordinari
21 de maig de 2013

Máxime cuando para asuntos judiciales internos, como el despido de trabajadores de
Garraf Promocions o en el reconocimiento de relación laboral del Sr. Radresa, ha sido un
letrado de la casa quien ha defendido los diversos asuntos.
Su grupo votará en contra porque desde un principio dijeron que no querían judicializar el
asunto porque creen que la Interventora está amparada por la ley.
Creen que les van a condenar en costas y que la posición del Ayuntamiento no va a
prosperar.
Consideran que hay letrados en el Ayuntamiento suficientemente capacitados para llevar
a cabo este trabajo.
Su grupo no está de acuerdo en contratar a un letrado externo sea o no con la
Diputación. Su grupo votará que en contra.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
entenen que el treballador té els seus drets i els ha de defensar.
Quan s’ha parlat de la compatibilitat el seu grup sempre s’ha abstingut. Sempre han
demanat la negociació per evitar aquest contenciós perquè és possible que es perdi. Ara s’ha
de demanar un advocat perquè el contenciós ja ha arribat. La solució de la Diputació ja es
veurà com funciona. Pensen que es podria haver evitat.
El seu grup s’abstindrà.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup s’abstindrà per dos criteris.
El seu grup es va manifestar en contra del que demanava la Interventora. No estan a
favor de la compatibilitat de treballs en el moment actual, però entenen que aquesta situació
no és producte de un litigi entre interessos de l’Ajuntament, sinó que entenen que es donen i
confronten per les males relacions existents entre les dues parts.
Consideren que hi ha una responsabilitat de l’Equip de Govern, per tant estan a favor de
la defensa dels interessos de l’Ajuntament i en contra de la compatibilitat, però consideren que
això es dóna en un marc de males relacions amb un dels tècnics d’Intervenció.
S’abstindran en aquesta votació.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Recursos Humans aclarint,
que no estan contractant un lletrat extern, sinó que es demana a la Diputació que assumeixi la
defensa i com a molt l’Ajuntament es faria càrrec del 50% de les despeses.
Explica que mai no s’ha volgut judicialitzar aquest tema, només demanaven uns
aclariments respecte la compatibilitat.
Les afirmacions, fetes pel Sr. Joan Garriga, li semblen consideracions personals
gratuïtes, perquè les decisions preses per l’Equip de Govern estan fonamentades i explicades i
posades damunt de la taula.
Respon el Sr. Garriga dient, que les consideracions fetes no són a títol personal, sinó en
representació del grup municipal i per la representació que tenen.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
aunque sea la Diputación quien se encargue de la defensa, consideran que se está
externalizando el servició. Quieren recalcar que el contencioso sea defendido por personal de
la casa, que para eso lo tienen. Al paso que llevan con el número de contenciosos que hay
sobre la mesa en este momento.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de sis vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, tres vots
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en contra per part del Partit Popular, i onze abstencions de Convergència i Unió, Unitat
Municipal 9-Poble Actiu, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

6.

Modificació Plantilla i RLT

Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern, Espai Públic i
Desenvolupament Urbà, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que l’article 14 i 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les entitats locals han
d’aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball existents a la seva organització.
Vist el que disposen els articles els articles 69 a 71 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Vist que el Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona, ha dictat la Sentència nº 151/2013 en
data 26 d’abril, en el procediment laboral per acomiadament amb número d’Autos 786/2012,
sent la part actora el Sr. Esteve Radresa Miracle.
Vist que la Sentència determina la improcedència de l’acomiadament i dóna el termini de
cinc dies per optar entre la readmissió del treballador o l’abonament de una indemnització per
la quantitat de 74.162,04€.
Vist el decret d’Alcaldia nº 192/2013 on s’opta per la readmissió del demandant.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on s’informa dels canvis que es proposen en la
plantilla de personal i a la RLT.
Fet el tràmit d’informació en la reunió del dia 8/05/13 amb el Comitè d’empresa i la Junta
de Personal.
Vist l’informe de secretaria núm. 083/2013 de data 7 de maig.
Vist l’informe d’intervenció núm. 2013/0384, de data 7 de maig.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica municipal de la corporació amb els
següents canvis:
- De personal laboral es crea la plaça d’Advocat a temps parcial, amb grup A1, plaça que
està vacant.
Segon.- Modificar la RLT municipal amb el següents canvis:
- De personal laboral: es crea el lloc de treball d’advocat, grup A1, nivell complement de
destí 22 i complement específic 1.214,88 €
Tercer.- Publicar la modificació de la plantilla i de la RLT al BOP i al DOGC, en els
termes previstos a la llei, i enviar-ne una còpia als òrgans competents.
Quart.- En cas que no es formulin reclamacions o al•legacions contra el present acord,
restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un de nou.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora de Recursos Humans dient, que
presenten la modificació de la plantilla per a poder incorporar al Sr. Esteva Radresa i Miracle a
l’organització de l’Ajuntament.
Explica que desprès d’una col·laboració en règim de serveis externs aquesta persona va
interposar una demanda al finalitzar la seva prestació de serveis. El jutge l’ha estimat favorable,
i ha donat a l’Ajuntament dues opcions, per una banda la readmissió i per l’altra la
indemnització.
Atenent, que en el seu moment es tenia aquesta externalització, l’Ajuntament ha escollit
la readmissió perquè considera que hi ha un volum i tasques de feina a fer dins la organització
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de l’Ajuntament i per aquest motiu fan aquesta proposta d’admissió per a poder fer front a les
tasques que s’han de dur a terme.
Per altra banda consideren que si s’ha d’indemnitzar que aquests diners siguin utilitzats i
reverteixin en forma de feina en l’organització.
En aquesta readmissió es té en compte la fitxa del seu lloc de treball, i com aquesta
persona esdevindrà part de l’estructura de l’Ajuntament es valora que podria fer front a d’altres
feines que es creguin convenients des dels servies jurídics.
Pel que fa les xifres que es posen de manifest en l’informe d’Intervenció val a dir, que no
són del tot certes ni ajustades a la realitat i caldria fer alguns aclariments.
Aclareix als presents que l’Estat es fa càrrec d’una part dels salaris de tramitació a partir
dels 90 dies establerts per llei, per tant en aquest cas concret, com s’ha passat dels 90 dies, hi
ha un càlcul de 23.867 € que correspondria a l’Estat, per tant, considera que això s’hauria de
tenir en compte en el càlcul plantejat.
Això no representaria un increment de la plantilla en relació al període 2011 a 2012, ja
que, es va produir l’amortització de 5 places l’any 2012.
Pren la paraula la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular dient, que su
grupo en este punto votará que no y se opondrá.
No están de acuerdo con la decisión de readmitir al trabajador, ni con la creación de una
plaza especifica para él, porque creen que según queda acreditado en la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social, no era necesario un tercer abogado en el Departamento de
Urbanismo. Ello lo dicen porque se despidió a este señor, según la sentencia, ya que no era
necesario su trabajo porque no había trabajo para él.
No entienden, sino era así, como no se articuló una solución antes de tener que llegar a
un contencioso con un trabajador de la casa.
Consideran que si hubiera sido necesario un tercer abogado en urbanismo se habría
creado la plaza y se habría modificado la RLT en su día para contratarlo y no se hizo, por el
contrario se le despidió.
Sus funciones, según la sentencia, fueron asumidas por los otros dos compañeros
abogados, y lo dice la sentencia basándose en una declaración de l’arquitecta del
ayuntamiento, coordinadora de los tres trabajadores.
No entienden como es, que se mantuvo una relación mediante contratos de asesoría
temporales, más las minutas al despacho de este letrado. Para su grupo carece totalmente de
lógica y sentido todo esto, ya que la sentencia refiere que esto desde el primer día era una
relación laboral, y no entienden como el Gobierno no se dio cuenta ni puso los medios para
evitar que esto llegara a pasar tal como ha pasado.
Como consideran que no es necesaria la plaza que quieren crear, su grupo se posiciona
a favor del despido de este señor.
Como no están de acuerdo votaran en contra porque creen que lo adecuado sería
proceder a su indemnización por la cantidad que establece la sentencia por 74.162 €, más las
cotizaciones del año 96, fecha en que este señor empieza a trabajar para el Ayuntamiento, más
el 20% de recargo, más las costas, más los intereses y con todo esto dejar rescindida la
relación laboral.
No obstante quieren aclarar que si consideraran necesario un abogado en urbanismo
estarían de acuerdo con crear la plaza y con que se modificara la RLT, pero llevándose a cabo
con un procedimiento de concurso y que cualquier ciudadano pudiera optar a desempeñar este
puesto en el ayuntamiento, pero darle a este señor la plaza con toda la historia de contratos
prorrogados y una relación laboral encubierta, pues no están de acuerdo.
Votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
tampoc donaran suport a la modificació de plantilla primer perquè aquesta modificació no es fa
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per una necessitat organitzativa, sinó que es dóna com a resposta a una situació portada per
l’Equip de Govern.
És sorprenen els marrons que hi ha en aquests moments damunt la taula, són
situacions, dirigint-se a l’Equip de Govern, que han portat vostès.
Entre Garraf Promocions i ara això s’ha creat una situació complicada, i ara ho porten al
Ple explicant que és la millor solució perquè sinó costarà més car.
De la sentència es desprèn que aquesta persona portava una duplicitat de feina amb
caràcter externalitzat. El seu grup no entén com això no es va solucionar en el seu dia.
Consideren que hi ha dues responsabilitats una de política, dirigint-se a l’Equip de
Govern, i una de gestió administrativa, la del senyor de Recursos Humans.
No entenen perquè hi ha un responsable de Recursos Humans ni de que serveix aquest
senyor, perquè fa informes favorables i avui hi ha tres casos que suposaran una despesa per
l’Ajuntament de l’ordre de 200.000€.
A més, es valora el fer entrar en aquesta persona a l’Ajuntament de manera irregular. Un
senyor que no es necessita, del qual s’han assabentat pel jutge que aquest senyor no fitxava,
anava a esmorzar quan volia, i encara s’han de sentir, com se’ls va dir pel Sr. Perona, que el
seu grup estava qüestionant als tècnics.
Aclareix que qui qüestiona als tècnics és la Sra. Abigail Garrido, que ha començat
aquesta intervenció dient, que el dit per la Interventora, en el seu informe d’Intervenció, era
mentida.
El seu grup no se’n refia de res i demanen responsabilitats.
Miraran si hi ha responsabilitats i de quin tipus, perquè no pot ser que es posin damunt la
taula situacions amb informe favorable de secretaria i amb informe contrari d’intervenció, i amb
opinions personals de la Sra. Abigail sobre intervenció, i dient que si no es vota a favor, com
diu l’Equip de Govern, resultarà més card pel poble de Ribes.
Els planteja a l’Equip de Govern, que per continuar així que pleguin.
No es poden portar situacions com aquesta al Ple sense assumir responsabilitats ni
polítiques, ni administratives, ni de cap tipus.
Consideren que hi ha responsabilitats tant polítiques, com administratives.
Que s’ha de portar al Ple la situació encara que sigui d’extrema gravetat, però amb
responsabilitats acompanyades, i això no ha estat així, per tant no obtindran el suport del seu
grup.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que per
analitzar aquest tema, tal com ha dit el Sr. Garriga, és una situació complicada que els
posiciona entre l’espasa i la paret.
La sentència justifica una situació clara de dependència laboral, i consideren que
aquesta sentència ha estat una sorpresa per tothom, perquè tothom pensava que es tenia un
assessor extern contractat que presentava la seva factura i en aquesta figuraven els beneficis
empresarials. Ara resulta que no ha estat així el jutge ha considerat que era treballador de
l’Ajuntament i el més curiós és que s’ha de crear una plaça per tornar a readmetre’l. Ha estat
tota una sorpresa.
Entenen que alguna cosa s’haurà fet malament perquè així ho argumenta el jutge. Serà
discutible o no, però la sentència s’ha d’acatar.
La sentència també indica que les funcions d’aquest senyor, un cop s’ha rescindit el
contracte o relació professional en aquesta persona són assumides pels advocats actuals.
Considera que aquesta és la qüestió que segurament va portar a rescindir la relació
professional en aquesta persona.
Entenen que l’estructura funcionarial i de treballadors de l’Ajuntament ha d’assumir el
màxim de feines, primer per la situació actual pròpia de l’Ajuntament i també per l’entorn de
crisis en el tema d’ingressos pressupostaria etc.,.
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Davant d’aquesta sentència, demanen que es faci una revisió, per part del responsable
de Recursos Humans, d’aquestes situacions, les possibles existents.
No saben quines relacions amb professionals lliures o empreses tenen, a qui es dóna
despatx i si se’ls fa fitxar, perquè es poden trobar de nou en una situació similar. S’hauria de
delimitar bé les relacions possibles futures que puguin haver-hi.
Consideren que fer les coses bé, pel que es veu és difícil en aquest Ajuntament.
Segueix dient, que el jutge davant del problema proposa dues solucions; la readmissió, o
la indemnització, i ara es troben amb la discussió d’un informe positiu per part de la Secretaria
i un informe negatiu per part d’Intervenció, i a més Intervenció el que fa és situar el cost de la
solució del problema.
El Sr. Giralt planteja que s’han de delimitar les dues coses, una cosa és el problema
generat, i les seves causes que en això, pensa, que s’hauria d’entrar a discutir, i en canvi aquí
el que es fa és solucionar el problema i agafar la solució menys dolenta, i en aquest cas
Intervenció discuteix el tema dels cost de la readmissió i el pagament de la indemnització.
El seu grup entén que els costos són diferents, tot i que és cert que la readmissió té un
retorn cap a l’Ajuntament.
També entra un altre actor que és CCOO, que posa en evidència, en el seu informe, la
falta de consens o d’acord crònic, i que no es soluciona sobre el tema del júnior/sènior, que és
un tema que ha sorgit diverses vegades en aquesta taula, i suposa que moltes més en les
discussions amb els treballadors,.
El fet de recuperar un treballador en aquests moments pot ser molt estranya pels
treballadors habituals de l’Ajuntament.
Dit això, el que existeix és una discussió sobre un problema antic.
S’han fet gestions incorrectes i gestions de personal amb molts problemes i s’ha
concentrat tot en uns mesos.
Efectes immediats, intentar perdre el menys possible, per tant, no tenen la possibilitat de
decisió política sobre aquesta qüestió, però demanarien que es depuressin responsabilitats i es
fes autocrítica política i també als tècnics de l’Ajuntament.
Vol subratllar la sorpresa amb la intervenció feta per la Sra. Garrido dient en un Ple, que
l’informe de la Interventora és mentida, i que hi ha coses que no són certes. Pensa que hi ha
coses que no es poden dir i l’ha sorprès molt la seva la intervenció.
El seu grup té dubtes que es repassin els problemes i que es demanin responsabilitats,
per tant s’abstindran en aquest punt.
Respon la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora de Recursos Humans dient, que vol fer
alguns aclariments i que s’entengui com aclariments no com mentides.
Quan ha dit aclariments i coses que no són certes, respecte a unes xifres concretes, ha
dit uns aclariments, per tant li agradaria que quedés constància del que ha dit i no pas del que
s’interpreta que ha dit, que són coses diferents.
Això ho explica per començar perquè quan es fan apreciacions o aclariments sobre una
qüestió i les fa una persona, doncs s’està d’acord, i resulta que quan els aclariments els fa una
altra persona, i no només aclariments, sinó que diu certes coses sobre altres tècnics, llavors no
passa res.
Vol aclarir algunes qüestions, primer que no era un treballador de l’Ajuntament, sinó que
era una contractació de serveis externs, aquesta era la modalitat que es feia a través de capítol
2. Era una modalitat que portava molts anys fent-se, concretament, des de l’any 96, decisió que
aquest Equip de Govern no va prendre, però si que efectivament s’ha continuat fent al llarg
dels anys.
Aclareix que l’any 96, governava un altre grup municipal i hi havia un altre alcalde que no
es deia Josep Antoni Blanco, i es va prendre aquesta decisió d’externalitzar aquest servei
d’assessorament jurídic. Planteja que si s’ha de parlar de tot, doncs que se’n parli.
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Des de llavors s’ha anat seguint amb aquesta modalitat i per una raó molt concreta
perquè des de l’Equip de Govern s’ha cregut convenient i necessari per l’organització aquest
servei d’assessorament jurídic.
El fet que quan es deixa de prestar aquest servei, els serveis jurídics de la casa i els
servies tècnics de la casa hagin d’assumir aquesta feina, no vol dir, que per assumir-les tinguin
suficientment temps i recursos per dur-les a terme, sinó que les han de fer per obligatorietat.
Explica que en aquesta casa ni en qualsevol organització no existeix el buit, per tant, si
una persona deixa de fer un servei un altre treballador haurà d’assumir-ho, a més a més de les
feines que ja té adjudicades.
Això vol dir que s’ha de prioritzar i que pot ser que moltes coses no tirin endavant i
estiguin en una situació d’estancament per falta de recursos. Per tant considera que l’argument
de que s’han assumir igualment les feines és un argument lleuger doncs no s’ha argumentat
quins són els temes s’han quedat sense poder tirar endavant arrel de la falta d’aquest servei.
Tot això des del punt de vista de la necessitat.
És en aquest sentit que es pren aquesta decisió perquè hi ha una sentència la qual
obliga a prendre una decisió, i des d’aquest punt de vista la plaça a la qual s’incorporaria, i que
és la modificació que plantegen, no és una plaça que posteriorment no pogués sortir a concurs.
Ara, hi ha una sentència i aquesta modalitat es planteja en base a la sentència que s’ha
d’acatar i complir.
Un altra cosa és que estiguin d’acord, i explica que l’Equip de Govern no està d’acord
amb la sentència. El jutge emet una sentència, i han demanat i plantejat una sèrie
d’al·legacions i una súplica respecte d’aquesta sentència.
Sempre han mantingut des de l’Ajuntament el dret a defensar-se fins les últimes
conseqüències, cosa que ja van explicar clarament en la Comissió Informativa i en la Junta de
Portaveus.
Hi ha afirmacions que considera repetitives, bàsicament perquè si les coses no les fa un
mateix i les proposa un altre no es consideren ben fetes.
Es fan consideracions genèriques i creu que s’ha de tenir en compte el marc en que es
donen, doncs es fan afirmacions de que s’estan tenint molts contenciosos, i aclareix que
respecte personal han estat dos contenciosos presentats. La consideració de molts o pocs
contenciosos creu que sempre s’ha de fer en el marc de referència.
Els drets dels treballadors a pensar i decidir sobre els seus drets existeixen i per tant els
jutges són lliures de dictaminar en cada moment sobre la decisió que prenen, encertada o no,
però la postura de la casa és la de posicionar-se respecte aquests temes i dir que estan situats
en un marc molt acotat respecte la quantitat de treballadors.
No li fa cap por que un treballador reclami el que creu que està en dret de fer-ho, ni
tampoc que un jutge dictamini, amb tot el dret, el que cregui convenient, i tampoc li fa cap por
dir si està d’acord o no.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que a la vista d’aquest cas, consideracions a banda de la sentència, sobre la
reincorporació a un lloc de treball, volia saber per la contradicció dels informes que s’han
presentat, a la vista dels arguments esmentats, demana que se li aclareixin dues dubtes legals.
Primer vol saber de forma fefaent i al 100% si es pot considerar que la creació d’aquesta
plaça, per imperatiu legal de sentencia, i no pas d’acord amb el procediment que pertocaria,
donat que hi ha un reial decret que prohibeix creació de nova oferta pública, si realment es pot
dir al 100% que és legal o que compleix amb la normativa vigent del 2012, 2013.
Ho pregunta en el sentit que quan es volen proposar altres ofertes se’ls diu que no, i vol
saber si pot haver-hi o no responsabilitats com s’ha insinuat per un altre grup.
Respon la Secretaria de la Corporació Sra. Margarita Sanz González dient, que com ha
vist tothom, tal com ha dit la regidora, hi ha una sentència clara que diu el que diu.
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El que diu és que s’ha reconegut a un senyor una relació laboral des de l’any 1996, que
és cert que no era laboral, però s’ha reconegut com a tal, i per tant, demanda el reintegrament
de la persona al seu lloc de treball, la qual cosa vol dir, que ja se li ha reconegut el seu lloc de
treball i no és que es creï de nou, sinó que està dient que ja ho tenia des de l’any 96, i així ho
ha reconegut la sentencia, per tant, el que es pretén és formalitzar l’execució de la sentència, si
és que es vol reintegrar en aquesta persona, i l’altre opció és la indemnització.
Quant a la llei de pressupostos, ja ha posat en l’informe que hi ha una sèrie de
limitacions en la llei de pressupostos. Primer hi ha una sentència que en teoria obligaria a fer el
lloc de treball, però a més està dient en un dels apartats que no estableix el límit de la taxa de
reposició d’efectius en quant a les Administracions Públiques respecte l’assessorament jurídic,
per tant està exclòs de la limitació que estableix la llei de pressupostos de l’any 2013. Això és el
que s’ha intentat reflectir en l’informe.
Quant a la responsabilitat, exposa que en tot cas serien responsabilitats contencioses,
mai són penals. La responsabilitat és dels regidors en tots els acords que prenen i existiria la
responsabilitat, en tot cas, si hi hagués dolo.
Aclareix que quan es prenen en funció de la informació que tenen, entén que no té
perquè haver-hi responsabilitats.
Segueix la intervenció de la Sra. Belen García Merat, regidora del Partit Popular que en
respuesta a las palabras de la Sra. Garrido quería hacer unas puntualizaciones y preguntas.
Respecto a la sentencia, explica que cuando una sentencia se dicta se reconoce
retroactivamente una situación y desde el minuto cero que se dicta esta sentencia no se puede
cuestionar, ha habido una relación laboral conforme ese artículo 1.1 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. Entonces se puede decir lo que sea, pero la realidad es esta, era una
relación laboral. No se puede cuestionar que hubiera contratos o no.
En segundo lugar quería preguntar, ya que se dice que es necesario este personal, y
que los compañeros han tenido que asumir el trabajo de este señor cuando lo despidieron, por
qué no se contrató en el momento del despido a un tercer abogado y no se hizo y seguimos sin
letrado.
Repite que la arquitecta del Ayuntamiento, según hechos probados, dice que el trabajo
está asumido perfectamente por los otros dos compañeros por lo cual su grupo entiende que
no es necesario y no hace falta.
También se ha dicho que quieren recurrir la sentencia, pregunta si se ha consignado el
dinero y si se ha tenido en cuenta las costas y los intereses del recurso con las consignaciones
que se deben efectuar, ya que, para presentar un recurso de súplica hay que consignar, sino
esta no se admite a trámite.
Se acaban de enterar que se tiene intención de recurrir.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que farà
algunes apreciacions.
Primer el seu grup no entrarà en l’enfrontament amb els serveis tècnics, pensa que l’ús
que en fan vostès, dirigint-se a l’Equip de Govern, del dret al treball pensa que és d’un nivell
baix.
Quan han parlat dels informes només han matisat que n’hi havia dos.
Altre són els aclariments, doncs aquests s’han fet desprès en la segona part.
Concordar-los amb la governabilitat d’UM9, pel seu grup és un honor i els agrada que es
vagi recordant, però desprès de 16 anys, que encara es vagi recordant això demostra el nivell
que hi ha.
Voler fer veure que la governabilitat d’UM9 és culpable de Garraf Promocions, tal com
s’ha dit, i sobre el cas que avui es discuteix.
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Considera que el fer reposar la responsabilitat en el Govern d’UM9 constantment, és
proporcional a la seva manca de responsabilitat política. Això es nota contínuament en el seu
discurs.
Altre és que no presentin, vostès, com a normal el que no és normal, tot i acceptant-li el
marc, però no és normal, no ho presenti com una normalitat en una empresa de 300
treballadors. Consideren que no és normal el que està passant darrerament en l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que la
Sra. Garrido ha fet el comentari de mentides, o ha dit no són certes. Li sembla que la frontera
entre no són certes o mentides és difícil de delimitar.
En tot cas si hi ha un informe d’Intervenció que bé al Ple signat per una persona de
professionalitat reconeguda, per això ha guanyat aquesta plaça, però si resulta que no són
certes perquè hi ha una llei que no ha tingut en compte, entén que s’hauria de deixar el punt
sobre la taula, que es faci l’informe un altre vegada i que vingui al Ple amb l’informe corregit.
Altre cosa és que siguin opinables les conclusions i estiguin compartides o no, en tenen
tot el dret. En tot cas, vostè, avui ha fet una intervenció que l’ha sorprès molt.
El tema de si es pot o no assumir la feina. Considera que les persones sempre són
necessàries i segurament l’Ajuntament amb més persones aniria més bé. En tots els serveis.
Suposa que es va prescindir dels serveis d’aquesta persona per les circumstàncies
actuals. El seu grup ho ha vist així.
Ara perquè el jutge ho diu se l’agafa perquè farà molta feina, i no ho dubte, però en tot
cas si resulta que era tan necessari. Tot plegat ho considera molt estrany.
Sobre els drets dels treballadors, ningú els discuteix, indemnitzar-lo o agafar-lo.
Sobre el tema dels contenciosos, considera que últimament s’estan veien coses molt
estranyes, i a més el Ple passat va ser molt sorprenen, respecte un contracte de telèfons que
no existeix.
Al final tot són resultats i com a ciutadans o representants dels ciutadans veuen que els
resultats són els que són.
Demanen autocrítica i si en les coses que passen hi ha alguna errada es tracta de
corregir-la, i posar les bases per a que es faci bé.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que vol fer uns aclariments.
Respecte al dit per la Sra. Belen García que no s’ha contractat un altre advocat, aclareix
que precisament ha estat per un tema de prudència sobre el suposat acomiadament, que
segons el jutge un acomiadament, segons l’Ajuntament no, sinó que era la finalització d’un
contracte i la licitació d’un nou contracte, tal com s’havia fet en anys anteriors, que a més
estava a exposició pública, i que qualsevol professional es pogués presentar.
Quan es dóna aquesta circumstancia el que fa l’alcaldia, davant de la notificació de la
demanda presentada pel Sr. Esteve Radresa, és paralitzar la licitació, però la valoració de la
necessitat del servei existia, sinó es pot veure l’acord de Junta de Govern de l’estiu de l’any
passat que hi havia la licitació i l’oferta pública perquè la gent que volgués presentar-se en
aquest servei d’assessorament jurídic urbanístic a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pogués
presentar ofertes, doncs es considerava que es necessitava aquest servei.
Finalitzava un contracte amb aquest senyor i es licitava un altre contracte nou i no es
consolida la licitació, precisament, per estar davant d’això, doncs la possibilitat o certesa de que
un advocat tingui raó, és la mateixa que té un altre advocat que se li digui que no, i el jutge està
per determinar quin dels dos té més raó. Per la qual cosa la incertesa en un judici és del 50%.
Per la qual cosa aquesta modalitat de contracte s’havia vingut realitzant des d’abans del
96 i mai hi havia hagut aquesta situació, només s’ha donat amb aquest senyor i no és un tema
de responsabilitat d’Unitat Municipal 9 fer aquest tipus de contracte, no li recriminen, el que
diuen, dirigint-se al Sr. Garriga, és que quan vostè demana responsabilitat per la manca de
coherència li recorden que qui va iniciar el contracte va estar Unitat Municipal 9.
57

Ple ordinari
21 de maig de 2013

Des de l’Equip de Govern plantegen com necessaris la prestació d’aquest servei i si no
ho fan amb un contracte laboral intern s’haurien de fer amb un contracte mercantil extern.
Com la sentència els diu que hi ha hagut una relació laboral i que aquesta senyor te dret
a continuar tenint aquesta relació laboral, i com l’Ajuntament des del punt de vista professional
estaven contents amb la relació laboral professional d’aquesta persona, consideren que ja que
s’ha de pagar com a mínim que es pagui per la prestació d’un servei i no en base a una
indemnització d’uns serveis que ja s’han cobrat.
Aquesta és la interpretació i entenen que és la més favorable i positiva pels interessos de
l’Ajuntament i com a representants dels ciutadans intenten buscar la fórmula que sigui millor i
més adequada pel conjunt dels ciutadans. Segur que és poden equivocar, i més que ningú,
doncs tenen més responsabilitat que ningú.
Creuen que les necessitats d’aquesta prestació de serveis internes existeix. Que durant
els vuit o nou mesos que han passat i no han disposat d’aquests serveis jurídics
d’assessorament urbanístic la casa s’ha ressentit, per la qual cosa hi ha una sèrie de temes
que s’estan endarrerint i n’hi ha de preocupants i és amb aquest criteri que s’agafa l’opció de la
readmissió.
Creuen que ningú entendria que es pagués una indemnització de 74.000€ a una persona
per un servei prestat i al dia següent es contractés a un altra persona i se li pagués la
mensualitat per prestar aquells serveis que es consideren necessaris. Aquesta és la valoració
que fan i a partir d’aquí cadascú pot pensar que la solució podria ser un altra.
Aquesta és la consideració que l’Alcalde va fer quan va decidir que enlloc d’indemnitzar i
no tenir el servei, preferia pagar per un servei que els prestarien.
Cada regidor o cada grup pot tenir les seves consideracions. Com se’ls ha donat dret a la
suplica, han anunciat la súplica. Si no recorda malament les administracions públiques no estan
obligades a dipositar les fiances, és una qüestió tècnica.
No estan d’acord amb la sentència perquè estaven plenament convençuts que el
contracte fet amb aquest senyor era un contracte mercantil, facturava, se li contractaven
serveis externs, i treballava per altres administracions. El jutge els ha dit que no, que estaven
equivocats. Torna a repetir, és una modalitat contractual que l’Ajuntament ha fet sempre des
dels 80. Sempre hi ha una primera vegada. A partir d’ara miraran els contractes al detall, i quin
tipus de contractes laborals o mercantils s’han de tenir amb els professionals, però fins ara
sempre s’havia tingut la confiança i el convenciment per part dels serveis tècnics i de l’àmbit
polític de que aquesta era una modalitat de contracte mercantil.
Això no els havia passat mai, és la primera vegada que els passa.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
según las palabras del Sr. Alcalde quiere apuntar que habrá que mirarse con lupa, los nuevos
contratos que se realicen porque no hace mucho se hicieron unas instrucciones para la
correcta ejecución de los contratos de servicios externos, cree que establecido según el Real
Decreto Ley de 20/2012 sobre medidas para la relación de trabajadores de las empresas y
servicios contratados por el Ayuntamiento y se obligaba a estas instrucciones.
Las instrucciones ya existen y se tendrán que mirar al pie de la letra.
Por otro lado quiere apuntar que esta situación solo se debe a una mala previsión y mal
seguimiento de los contratos, prueba de ello es que se ha tenido que hacer esta instrucción.
Quiere hacer hincapié, tal como se dijo en un Pleno por la Sra. Garrido, que no son
tiempos para que papa Estado controle a las administraciones locales, porque según dijo la
Sra. Garrido en una moción sobre la Reforma de las Administraciones Locales y repite sus
palabras, hemos crecido, somos mayores, y sabemos andar solos.
En ciertos aspectos se podrá valorar si el Estado entra o no a la valoración, pero
considera que en este es lógico que entre porque ha ustedes no se le puede dejar solos.
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Respon l’Alcalde dient, que esta notificación del Estado no es para l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, sinó en general. Por lo tanto lo de “ustedes”, entiende que se refiere a todas las
administraciones locales, incluso a las gobernadas por el Partido Popular.
El Sr. Rodríguez aclara que se refiere a todas las administraciones locales, en especial
la nuestra.
No cree que pase esto, que ha pasado aquí, en todas las administraciones locales.
Segueix la intervenció de la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora de Recursos Humans
dient, que respecte algunes afirmacions fetes vol puntualitzar que creu que no s’ajusten a la
realitat.
Respecte el per què dels tècnics de la casa, això no és d’ara, és des de fa uns quants
anys, molts anys enrere, en els quals s’ha tingut molta responsabilitat de Govern.
Hagin guanyat la plaça o no, tenen el seu respecte professional per la feina que fan,
cadascun dels tècnics d’aquesta casa.
Ara bé, dit això, ningú és Deu, ningú, ni perquè hagi guanyat una plaça, ni és Deu perquè
tingui professionalitat. Estan dient que fins i tot, en temes concrets hi ha informes contradictoris
entre Intervenció, Secretaria, Director de l’Àrea corresponent et., perquè ells interpreten des de
la seva professionalitat, interpreten les coses que creuen convenients. Ho fan per salvaguardar
els actes de decisions i de presses de decisions d’aquest Ajuntament, i des d’aquest punt de
vista, tenen tot el seu respecte, però ella també té la seva opinió.
Considera què no és un tècnic el qui manté per damunt de tots els tècnics el seu criteri,
sinó que cada tècnic té el seu criteri determinat, i per tant davant d’això, aquesta regidora com
cadascun dels regidors que formen part d’aquest Ple faran les consideracions que es creguin
oportunes.
No té res a veure amb el respecte professional de cadascun dels tècnics d’aquesta casa,
hagin o no guanyat la plaça.
Li agradaria que aquesta consideració es tingués en compte i l’aclariment també.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que ja
que s’ha fet referència al Govern de UM9 del 1996, explica que en el punt sisè de la sentència
diu clarament, que s’estableix una relació continuada des de l’any 96, sense perjudici, però,
que a partir del 2005 s’han fet una sèrie d’acords, licitacions, contractes, pròrrogues, et., i en
això exposa que “són vostès els que han intervingut en el dia a dia”, sinó es pregunta, què és el
que fan vostès a l’Ajuntament?, que la cosa continuï des del 1996.
Poca cosa han fet és veritat, i la que s’ha fet alguna qüestionable.
Vostès diuen barbaritats, es refereixen als acords, que exposa la sentència des del 2005
i al com es resolt la finalització d’aquest contracte, i això és el que posen en qüestió, no pas la
relació amb aquest senyor.
Darrerament vostè, dirigint-se a l’Alcalde, soluciona les coses molt malament i ho paga
tothom. El debat amb vostès està tant viciat que fan veure en el Ple municipal que s’està
readmetent, quan vostè ja l’ha readmès per decret. Aquí estan adaptant la relació de plantilles
a les seves decisions i aquí és on estan les responsabilitats.
L’Alcalde diu que és veritat.
Pren la paraula en Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dirigint-se a la Sra.
Garrido dient, que en la seva primera intervenció, quan ha dit que no són certes o incorrectes,
vostè sola s’ha posat en un pessebre i ara en les seves declaracions, amb certes solemnitats,
se’n vol sortir. Com vostè vulgui, però en tot cas ja es veurà en l’acta.
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L’ha sorprès molt que es facin aquestes afirmacions, de la Sra. Garrido, en un lloc oficial
i obert al públic, però vostè sabrà.
L’Alcalde creu que ja s’ha debatut tot el punt i tothom té prou coneixement de la matèria
per a poder-se posicionar en aquesta proposta, sobre la Plantilla de personal i la Relació de
Llocs de Treball
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva DENEGACIÓ per
majoria de vuit vots en contra per part d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i el Partit Popular, sis
vots a favor per part del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, i sis abstencions de
Convergència i Unió, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

7.

Aprovació de l’adhesió a la declaració del dia d’Europa 2013

Abigail Garrido Tinta, President de la Comissió Informativa de Govern, Desenvolupament
Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presento el següent dictamen:
La Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2013 va aprovar el següent:

“6. Aprovació de l’adhesió a la “Declaració del dia d’Europa 2013”
“Vist que el proper 9 de maig es celebra el Dia d’Europa en commemoració del dia en
què el ministre francès d’Exteriors Robert Schuman va fer la cèlebre declaració que va originar
la creació de la primera Comunitat Europea, la del Carbó i l’Acer, al 1950, origen de l’actual
Unió Europea.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents acords:
1.- L’aprovació de l’adhesió a la Declaració del Dia d’Europa 2013, proposada pel
Consell Català del Moviment Europeu pel dia 9 de maig.
2.- Notificar el present acord als interessats.
3.- Ratificar-ho pel Ple de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació pel
vot unànime dels cinc membres presents, dels vuit que la composen.
Vist que cal la ratificació pel Ple de la proposta, es proposa al Ple de la Corporació el següent:
1. Aprovar la ratificació pel Ple de la Corporació de l’aprovació de l’adhesió a la
Declaració del dia d’Europa 2013, proposada pel Consell Català del Moviment Europeu
pel dia 9 de maig.
2. Notificar l’acord als interessats.”
Pren la paraula la Sra. Núria Mestre Bertran, regidora de Mediació i Cooperació dient,
que tal i com es va aprovar a la JGL del passat 7 de maig de 2013, l'Ajuntament de Sant Pere
de Ribes va voler sumar-se un any més a la Declaració del dia d'Europa, en commemoració a
la creació de la primera Comunitat Europea, al 1950 i que és l’origen de l’actual Unió Europea.
Per a molts ciutadans la Unió Europea és un concepte que els hi queda lluny i és la
nostra voluntat treballar per apropar-los a les polítiques europees, les quals ens afecten
directament com a persones i com a societat democràtica, que formem part d'un conjunt de
països que treballen junts cap a un mateix objectiu.
Amb l’adhesió a la declaració d'Europa posem a l’abast de la nostra ciutadania el nostre
compromís per la lluita dels drets com a ciutadans de la Unió Europea. I donar a conèixer que
darrera de la nostra frontera hi ha un territori al qual podem accedir i ens podem moure
lliurement.
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Per un bon funcionament els governs dels diferents estats han d'unir esforços i procurar
polítiques comunes que situïn a la Unió Europea com una potencia forta i estructurada davant
els altres mercats mundials, amb polítiques coherents que beneficiïn a la població europea, de
la que tots formem part.
La Unió Europea esta formada per estats democràtics, uns més forts que altres en
aquests moments, però hem d'aprofitar-nos de les fortaleses dels nostres companys per
avançar i sortir de les zones de perill i les situacions de malestar internes.
Al 2013 es celebra l'Any Europeu de la Ciutadania, sota aquesta temàtica es fa
necessària la divulgació i conscienciació sobre els drets de tots els ciutadans de la Unió
Europea i el sentiment de pertinença vers el projecte europeu.
En aquests moments d'incertesa econòmica no podem deixar que aspectes tan
importants com són els drets de les persones es vegin afectats.
Degut a la situació econòmica de crisi actual, el ciutadà espanyol i el català té un recel
dels avantatges que li pot aportar Europa a la seva vida quotidiana, i és per això que hem
d'informar i fer-lo conscient de tot allò que té de bo Europa per nosaltres i que la situació actual
seria molt pitjor si no forméssim part del paraigües europeu, que en moments de bonança hem
pogut gaudir.
Hi ha dos temes importants que també recull la declaració:
La nova incorporació, el 28è estat, la República de Croàcia, en moments d'incertesa es
demostra l’atracció del projecte europeu.
Les properes eleccions al 2014 on tots tenim dret a votar. La participació ciutadana és
vital per formar aquesta Europa democràtica i forjar el seu futur.
A voltes no tenim en compte la visió que té un ciutadà no comunitari i que ens pot aportar
aquesta mirada objectiva d'unió com a potencia mundial. Com un conjunt de països amb
característiques diferents han pogut trobar un punt d'unió i treballar plegats per un objectiu
comú vers la situació d'enfrontament que ells viuen amb països veïns.
En front d'aquesta declaració i de la proclamació dels drets de la ciutadania us proposem
participar del programa d'activitats previst a Sant Pere de Ribes durant el mes de maig, i amb
motiu de la setmana d'Europa (9 de maig).
A hores d'ara us convidem a assistir a la taula rodona: Taula Rodona. "Quina Europa
tenim. quina Europa volem: El nostre debat" que es portarà a terme el proper dimarts 28 de
maig a les 19 hores a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup votarà a favor, tot i que no són massa partidaris d’aquest tipus de celebracions,
perquè en aquests moments hi ha un debat sobre unes estadístiques on queda reflectit que ha
baixat la voluntat de ser europeu.
Votaran que si malgrat que no estan d’acord en diferents coses de la declaració, per
exemple, es fan declaracions de constituir Europa com un àmbit competitiu en el món global
cosa que ja saben, que vol dir, i el que hi ha al darrere de tot això, i no hi estan a favor, però
pensen, que amb els dèficits democràtics o amb les voluntats democràtiques que es plantegen,
sí formen part ‘aquest espai i són europeus.
El seu grup dóna un si condicionat a la construcció d’una Europa social i dels pobles i
allunyada del que es diu en la declaració, sobre ser un espai competitiu en l’actual món
globalitzat, sinó en formar part d’un món globalitzat, però amb criteris de solidaritat i justícia
social.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. Joan Garriga Quadres
regidor d’Unitat Municipal 9.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup votarà a favor, però la declaració sembla més un article d’opinió.
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Ho planteja perquè es fan afirmacions que per molts serien discutibles.
Les declaracions de vegades semblen més un tema d’intencions, més que valorar la
qüestió de com han anat diferents polítiques.
Estan d’acord amb el que diu la declaració i votaran a favor perquè es fan afirmacions
que mostren preocupació i també es fa un legat de la democràcia a Europa.
Votaran a favor tant de la declaració com de recolzar els actes que s’han preparat des de
l’Ajuntament i des del Consell Comarcal.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PÚBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

8.

Aprovació provisional fitxa catàleg 74c "Casa del Mar i entorn" del sector SUPP-14, Casa del Mar- Els Colls.

Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2012, va
aprovar inicialment la fitxa de catàleg 74c “Casa del Mar i entorn” catalogada com a bé d’interès
local pel vigent Pla General d’Ordenació urbanística (PGOU) presentada per la mercantil
SOLVIA DEVELOPMENT SLU, propietària del referit immoble.
Sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de
l’edicte corresponent en el taulers d’anuncis i web municipals, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 18 de febrer de 2013 i en el diari de gran divulgació Diari de
Vilanova de data 1 de febrer de 2013, no hi ha cap al·legació, ni reclamació ni suggeriment que
s’hagi presentat. Així queda reflectit en el certificat emès al respecte per la Secretària General
en data 24 d’abril de 2013.
Demanat informe a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquest l’ha emès favorablement en data 7 de març de
2013 i així ho ha tramès en data 18 de març de 2013 i número de Registre d’entrada de
documents 3115. S’adjunta l’informe a l’expedient de referència.
En data 24 d’abril de 2013, la Sra. Eva Garrido Juan, Tècnica d’Administració general, ha
emès informe jurídic pel qual proposa l’aprovació provisional i, és en base a aquest informe i a
la resta d’esmentats, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT el document de la Fitxa de catàleg 74c “Casa del
Mar i entorn”, catalogada com a bé d’interès local pel vigent Pla General d’Ordenació
Urbanística (PGOU).
2n.- RATIFICAR la suspensió de l’atorgament de les llicències i d’altres autoritzacions
municipals en l’àmbit de protecció fins a l’aprovació definitiva de la Fitxa de Catàleg 74c “Casa
del Mar”.
3r.- TRAMETRE l’expedient administratiu complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en el termini de deu dies per tal de que, de conformitat amb l’art. 80.c i
concordants del TRLUC, es procedeixi a la seva aprovació definitiva.
4t.- NOTIFICAR aquests acords a SOLVIA DEVELOPMENT SLU i a la resta
d’interessats, amb l’advertiment que és un acte de tràmit no susceptible de recurs.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala el Sr. Joan Garriga Quadres,
regidor d’Unitat Municipal 9.
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Explica l’Alcalde que en aquest punt finalitzaria un tràmit que va començar el mes de
desembre a partir de la presentació de la fitxa catàleg 74 C de la Casa del Mar i l’entorn. Està
catalogada en el Pla General com a be d’interès local i va ser presentada per la propietat Solvia
Desenvolupament SLU. Va estar aprovada inicialment, ha estat a exposició pública, ha tingut
els informes corresponents i ara pertoca, desprès de tot el tràmit, aprovar provisionalment i
transmetre l’acord, aprovat per aquest Ple, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

9.

Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de
delimitació d'un àmbit d'actuació urbanística comú (AAUC) per implantació del 2n i
3r tram de la Rambla del Garraf

Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen:
A l’objecte de delimitar un àmbit d’actuació urbanística comú, per tal de gestionar i
garantir la participació d’aquells àmbits d’actuació urbanística, actualment pendents de
desenvolupament i afectats per l’execució avançada de la Rambla del Garraf (antiga carretera
C-246) i determinar la contribució econòmica que correspondrà a cadascun dels propietaris
inclosos en aquests àmbits, els serveis tècnics i jurídics d’aquest Ajuntament, han procedit a la
redacció del document de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana.
El desenvolupament dels projectes objecte d’aquesta modificació, promoguts per
aquesta Corporació, van realitzar-se amb la voluntat d’impulsar la Rambla del Garraf com a eix
generador d’implantació d’activitat econòmica, fent-la en tres trams i ajustant-se a la realitat
física. Per tal d’executar les obres, van incoar-se i aprovar-se dos expedients de quotes
urbanístiques avançades a l’objecte de repercutir el cost entre els propietaris obligats, els quals
han estat recorreguts en via judicial i anul·lats per sentència judicial.
Vist l’informe de Secretaria núm. 078/2013 de 30 d’abril.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0372 de data 3 de maig.
De conformitat amb els antecedents, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
acords següents:
1r.- APROVAR INICIALMENT el document de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de delimitació d’un àmbit d’actuació urbanística comú (AAUC) per
implantació del 2n i 3r tram de la Rambla del Garraf.
2n.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes
de gestió urbanística i d'urbanització així com l'atorgament de llicències urbanístiques,
ambientals i d’activitats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial en l'àmbit de la modificació, si be es fa constar que, de conformitat amb l’article 102.4
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui vigent l’esmentada suspensió es podran
tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions de la modificació del PGOU.
3r.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini d’un mes
mitjançant els anuncis que corresponguin i especialment mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de gran divulgació en l’àmbit
municipal i als taulers d’anuncis i web municipals, possibilitant a la vegada la consulta del
document per aquest mitjà.
4t.- SOL•LICITAR INFORME als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi
un de més llarg.
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Pren la paraula l’Alcalde dient, que en aquest cas es tracta de donar una tramitació
urbanística diferent a través de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística per tal
de poder repercutir en el sector les obres d’urbanització que es van realitzar en el 2on i 3è.
tram de la Rambla del Garraf.
En el seu moment es van realitzar a través d’una altra modalitat, i ara hi ha una
sentència judicial que ho va anul·lar i els va dir que no era el procediment corresponent.
Així fent cas a la sentència judicial es proposa aquesta modificació puntual del Pla
General per continuar amb la tramitació i poder repercutir, en el sector, els costos d’urbanitzar
el 2on. i 3è. tram de la Rambla del Garraf.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que su
grupo cree que es beneficioso y cuando se hacen las cosas bien hechas su voto será
favorable, como es el caso.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor, però és un tema que han plantejat en el Ple diverses vegades perquè entenen
que té un perjudici econòmic important per l’Ajuntament.
Pensen que va ser per una decisió política el tirar endavant unes obres sense tenir una
base correcte. En aquest tema no només va haver-hi una queixa judicial, sinó també dels
propis ciutadans.
Si es fa aquest pas el seu grup votarà que sí, però esperant que hi hagi un objectiu clar
de passar les quotes urbanístiques i esperen que aquesta vegada s’hagin fet les coses bé.
Ho consideren molt important per la repercussió econòmica que suposa. Tot i que arriba
tard votaran que sí perquè és un punt important per la gestió de l’Ajuntament.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor per part del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Convergència i Unió, i el
Partit Popular, i cinc abstencions d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu.

10. Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística
d'ampliació d'usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16
Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen,
El Sr. Shane French, representat pel Sr. Felipe Gómez Garcia, ha presentat en data 5
d’abril de 2013 davant d’aquest Ajuntament, mitjançant el Registre General d’Entrada de
documents núm. 3756, una proposta de modificació de Pla General d’Ordenació Urbana,
relativa a l’ampliació d’usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16.
Els interessats justifiquen l’esmentada modificació puntual amb la intenció d’implantar
una nova instal·lació educativa privada en un edifici existent des de fa sis anys, destinat a un ús
comercial que mai s’ha pogut desenvolupar.
El Reglament de la Llei d’Urbanisme, determina que, en relació amb les propostes de
modificació de planejament municipal general, només se’n pot iniciar la tramitació si
l’Ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta.
L’arquitecte de la nostra Àrea, Sr. Guillermo Landrove Bossut i la Tècnica Superior en
Dret, Sra. Marta da Pena, han emès informes en data 26 i 29 d’abril de 2013, respectivament,
els quals es troben inclosos en l’expedient administratiu i dels quals se’n descriu que, tenint en
compte la recent modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes per ampliar els usos
permesos a la Rambla del Garraf i regular l’ús de taller artesanal del municipi, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 d’abril de 2013, la qual ha
introduït un seguit d’usos nous per tal d’afavorir l’activitat econòmica, d’entre ells l’educatiu amb
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el centre ubicat a l’inici de la Rambla del Garraf, 112-118, junt a l’equipament educatiu existent,
consolidant així un àrea d’oferta educativa més amplia, entre els nuclis de Ribes i les Roquetes;
la modificació presentada és plenament coherent amb la modificació de Pla General
d’Ordenació Urbanística, recentment aprovada, la qual té com a objectiu integrar demandes
existents d’activitats dins d’un model general compatible amb el model territorial establert pel
Pla General.
Vist l’informe de Secretaria núm. 077/2013 de 30 d’abril.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0369 de data 3 de maig.
Per l’exposat, i de conformitat amb els informes emesos, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels acords següents:
1r.- ASSUMIR com a propi el document de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de data 18 de juliol de 2001, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data
17 d’octubre de 2001.
2r.- APROVAR INICIALMENT el document de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana d’ampliació d’usos permesos a la Rambla del Garraf, 14-16, presentat pel
Sr. Shane French, representat pel Sr. Felipe Gómez Garcia.
3r.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES urbanístiques,
ambientals i d’activitats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, sempre i quan no s’hagi produït la publicació en el DOGC de l’aprovació definitiva de
la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació urbana de Sant Pere de Ribes per ampliar
els usos permesos a la Rambla del Garraf i regular l’ús de taller artesanal al municipi. En tot
cas es fa constar que, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
mentre estigui vigent l’esmentada suspensió es podran atorgar les llicències fonamentades en
el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions de la modificació del PGOU.
4t.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini d’un mes
mitjançant els anuncis que corresponguin i especialment mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de gran divulgació en l’àmbit
municipal i als taulers d’anuncis i web municipals, possibilitant a la vegada la consulta del
document per aquest mitjà.
5è.- SOL•LICITAR INFORME als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi
un de més llarg.
6è.- NOTIFICAR la resolució als interessats.
Pren la paraula l’Alcalde explicant que en aquest cas el que es planteja és la modificació
puntual d’ampliació d’usos d’un sector que té l’ús de comercial i es volen ampliar els usos a
educatius, per tal de poder encabir una proposta d’activitat econòmica que el propietari té sobre
la taula.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular dient, que su
grupo piensa que la modificación es positiva y puede ser beneficioso para el municipio. Su voto
será favorable.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup votaran en contra des del posicionament de defensa de l’escola pública.
Antigament es deia escola publica única i catalana i alguns pensen que el dibuix del
territori s’ha de fer sobre aquestes bases.
Hi ha dues raons per estar a favor o en contra del canvi d’ús.
Respecte la ubicació d’un centre escolar com aquest, pensen que no suposa beneficis
socials pel municipi, tot al contrari, creuen que la ubicació del centre oferta un model educatiu
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allunyat de l’escola inclusiva, publica i integradora. Tenen poca documentació del que pensa fer
aquesta gent.
Altre raó seria perquè pensen que s’està fent urbanisme a la carta. Arriba una proposta
privada, els demana alguna cosa i s’han de modificar tots els usos perquè hi ha un senyor que
ho sol·licita. Creuen i pensen que no és adequat fer-ho. Ja van dir quan es va fer el col·legi Bel
Air que s’està configurant una oferta educativa que confon als conciutadans.
Altre és el lloc, els sembla que quan es fa un Pla General i s’ubiquen els serveis en
zones concretes no es fa sense raó, i no consideren adequat situar en un àrea comercial els
serveis educatius perquè l’ús de l’urbanisme té un altre finalitat.
Altre és que en la situació actual de crisis qualsevol activitat és bona, i el seu grup
considera que no perquè no creuen que tinguin compensacions socials.
Li sembla que el responsable d’urbanisme també ha fet l’informe favorable, i no ho
entenen.
Se’ls diu que és un projecte d’escola finlandesa, en aquests moments tothom en té bon
criteri i parla dels grans valors pedagògics d’aquesta escola, però l’únic que se’ls ha dit és que
portaran d’allà la construcció. Considera que pensar que una construcció nòrdica, posada aquí,
té un valor, allà qui ho vulgui creure.
Si que els nanos estaran esplaiats i els sol entrarà a raig, però ja saben el que passa
amb els nanos i el sol, suposarà posar cortines perquè a la Mediterrània el mes de juny no es
pot fer classe per excés de sol.
Creuen que no té criteris de sostenibilitat.
La primera frase que se’ls diu en la propaganda que se’ls ha lliurat és “portaran la
construcció finlandesa i els nens estaran en uns espais oberts amb vitralls, et.,.” Exposa que
l’ús que se’n fa del sol als països nòrdics no és el mateix que al nostre.
Se’ls planteja una escola internacional i pregunta als presents que és una escola
internacional. Pregunta que s’entén per escola internacional.
Aquest projecte es farà sobre una llengua que no és la pròpia nostra, ni és el català, ni
l’espanyol, consideren que això confon a molta gent i que s’aparta i allunya del que s’ha dit
abans, la inclusivitat, l’arrelament en el territori, de proximitat etc.
També se’ls diu que suposarà beneficis importantíssims pel municipi perquè dóna realce,
i això el va fer pensar en el franquisme, com si tenir escoles d’aquestes donés una lluentor i
uns privilegis especials. Tothom parlarà de Ribes perquè té aquests centres.
La publicitat de l’escola diu, “anirem a buscar la gent als aeroports i les grans
superfícies”, i és brutal que es digui això en la publicitat d’aquesta gent i sobretot amb les
frases que utilitzen.
No consideren correcte un canvi d’ús i pensen que no aportarà cap benefici social al
poble per tot això votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup votarà a favor i amb coherència del que han anat votant en el tema del Pla General.
Pensen que tenen un Pla General una mica restrictiu i per això van votar a favor en el
tema de l’altre escola.
El seu grup fa temps que parla d’una revisió del Pla General.
Moltes vegades han dit, al igual que ha fet el Sr. Garriga que ha jutjat el projecte, com
vostès ho fan des del Govern, que es canvia el Pla General en funció de si agrada més o
menys el projecte.
Consideren que el moment actual necessita que es faci una revisió global d’aquest Pla
General per no haver de passar per aquesta valoració, doncs de vegades es troben amb gent
que porta projectes per fer alguna cosa en el municipi, i se’ls diu que no perquè no dóna prou
valor segons el seu criteri.
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Aquesta critica ja l’han fet altres vegades. Volen deixar constància d’això encara que no
volen condicionar el vot afirmatiu.
Un altra cosa és la informació d’aquesta escola, que la van demanar al Govern en la
Junta de Portaveus, ja que es feia la modificació i com estava lligada a un projecte escolar i
empresarial, volien saber que era.
La veritat és que l’informe lliurat no diu res, a part del comentat pel Sr. Garriga que era
un benefici pel poble i que no s’havia de deixar perdre, i no parlava de quin tipus
d’ensenyament s’oferia.
Li sembla que en algun moment s’ha dit que seria d’ensenyament secundari, però en
l’informe no ho posa. No saben si és en anglès, o en català et., i volien el projecte educatiu per
saber-ho, ja que la modificació es fa per admetre aquesta escola. Demana de nou aquesta
informació.
El seu grup entén que globalment s’ha d’obrir el Pla General perquè està encotillat.
Respecte la reflexió que feia el Sr. Garriga de l’educació pública, pensen que una cosa
no condiciona l’altre. El fet que hi hagi més oferta privada no té perquè anar en contra de
l’escola pública. En tot cas és una oferta que alguns pares triaran pels seus fills i d’altres que
no.
Es reafirma en el vot seguint el criteri que han tingut en aquest Ple.
Pren la paraula l’Alcalde dient, estan fent una ampliació d’usos, per tant no es tracta de
la tipologia d’escola que es farà en el lloc que es demana, en tot cas aquesta haurà de ser
objecte de una llicència d’activitats i en el seu moment ja es demanarà més informació.
La realitat és que hi ha un edifici de 4000 m2 que està fora de la trama urbana i desprès
de set anys d’estar construïda no hi ha hagut capacitat d’implantar-hi una activitat econòmica.
Ara sembla que amb aquesta ampliació d’ús es possibilitarà la implantació d’una activitat
econòmica, i això mou a l’Equip de Govern a fer aquesta proposta de modificació, per facilitar la
implantació d’una activitat econòmica.
Respecte a una revisió general del Pla General, és possible, no diuen pas que no, però
la realitat actual i els experts diuen que és tan variable que possiblement desprès de fer una
revisió del Pla General, i de definir quin serà el desenvolupament urbanístic que vols pel teu
municipi, les realitats siguin completament diferents, per tant hi ha criteris i opinions que
plantegen aquesta flexibilitat alhora de fer adequacions de l’urbanisme a la realitat actual i no
d’aquella que és evident.
El 2001 la realitat era diferent del 2013 i suposa i espera que aquest 2013 serà diferent
del 2018, per tant hi ha criteris per totes les opinions.
Respon el Sr. Giralt respecte l’últim comentari que s’ha fet, sobre la realitat variable. En
la situació actual, que si és cert, que hi ha una realitat variable en la que es fa difícil reflexionarhi globalment, però la manca d’aquesta reflexió global fa que al final la capacitat per fer
variacions sigui exclusiva del Govern, i vostès portin al Ple el que vulguin i la resta de grups no
sàpiguen que s’ha quedat pel camí.
Creu que és cert que existeix una realitat variable, però els únics que la poden analitzar
són exclusivament vostès, aquesta és la realitat del Ple, arriba el que vostès han passat
prèviament pel filtre.
Respon l’Alcalde dient que no coincideix plenament en això, però en tot cas seria
objecte d’un altre discussió.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor per part del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
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Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Convergència i Unió, i el
Partit Popular, i cinc abstencions d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu.
ALTRES ASSUMPTES

11. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i ICV-EUiA, de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes en relació a la defensa del dret a la lliure decisió de les dones
D’acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ministre de Justícia ha anunciat que el govern d'Espanya presentarà aviat una nova
regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies declaracions efectuades
per Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova regulació tindrà els punts claus en :
• El retorn a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la qual les
dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles.
• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal.
• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, mostrant
un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió,
donant aquest poder a professionals externs.
El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament retrocedeix.
Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de l'any 1985, deixant les
dones espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora d'Espanya si tenen recursos per ferho, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el conseqüent risc per a la
seva salut i la seva vida.
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics drets
fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé jurídic que
resta degudament protegit per la legislació vigent.
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser
totalment avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era necessari
reformar la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la constitucionalitat dels
seus articles.
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei
actual - com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals - que encara no ha quedat resolt
pel Tribunal Constitucional. Tot i així, Gallardón prefereix no esperar el dictamen del Tribunal
Constitucional i, es doblega, una vegada més, a les demandes dels sectors més
ultraconservadors de la nostra societat.
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d'acord amb la Conferència Episcopal, és en
realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta eliminació sigui a costa de posar
en risc la salut i la vida de les dones.
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la
clandestinament i en condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix endavant és
segur que estaran retallant dos drets a les dones: la lliure decisió i el dret a la salut.
La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a la
clandestinitat, a una regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els països més
restrictius i conservadors en els seves normatives. Ens situa en la clandestinitat o en
l’estranger. És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis
d'avortament, però cap d’ells no ha retrocedit.
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La gran majoria de països d'Europa permet la interrupció voluntària de l'embaràs sense
justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les 24 setmanes
d'Holanda.
L'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per al seus 47 països on
consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que converteixi aquesta
pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, allà on és delicte.
I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’ una llei de terminis i reclama
classes d'educació sexual obligatòries per als i les joves.
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida, que
implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta
decisió - conscient i responsable- sigui respectada; a més, aquesta llei garanteix el dret a
l'educació i la salut sexual. Perquè només amb l'educació sexual adequada i amb la millora a
l'accés a mètodes anticonceptius, podem evitar de manera més efectiva, especialment en la
gent jove, infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre
d'IVEs; tanmateix, l’ actual llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE garanteix la igualtat en
l'accés, en totes les Comunitats Autònomes, a les prestacions en l'àmbit de la salut sexual i
reproductiva, així com l’accés a mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària d'embaràs.
Els i les socialistes entenem que no pot legislar-se d’esquena a la realitat, i la realitat
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no.
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de les dones a
procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i
de prevenir els embarassos no desitjats.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta
per a la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal la següent
MOCIÓ
1.
El ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes reconeix el dret a una maternitat
lliurement decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu
embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada.
2.
El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes recorda al Govern d’Espanya l’
aconfessionalitat proclamada en la Constitució i, en aquest sentit, rebutja qualsevol ingerència
en el dret a una maternitat lliurement decidida.
3.
El Ple de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes es mostra
contrari a la reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs anunciada pel ministre Gallardón i
rebutja la regressió que això suposaria.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista dient, que
han presentat conjuntament les dues mocions amb Iniciativa per Catalunya Verds EUiA.
Explica que l’exposició de motius fa referència a unes declaracions efectuades pel
Ministre Alberto Ruiz Gallardón i sembla ser que ja no és tant com va dir, entenen que han de
presentar aquesta moció pel motius que s’exposen.
Bàsicament es resumeix amb la frase és un cop més als drets de les persones, en
aquesta cas els drets de les dones.
Si tens diners ho pots tenir, i sinó t’aguantes, per dir-ho de manera col·loquial, si en tens
et podràs pagar la justícia, sinó no et podràs pagar les taxes. Si tens diners et podràs pagar
una sanitat de qualitat, sinó en tens no ho podràs pagar.
Això suposa un retorn al passat més enllà de la primera llei aprovada el 1985, quan
avortar fora d’Espanya si es tenia recursos es podia fer, i sinó s’havia de fer en condicions de
clandestinitat.
Aquesta és la proposta que hi ha en aquest moment damunt de la taula i l’aprovació
d’aquesta proposta suposaria un retorn al passat.
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La imatge del passat creu que és suficient per dir que és necessari presentar aquesta
moció a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i demanar el suport de tots els grups polítics.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que més que res, ja van comentar que es sumaven en aquesta presentació
de la moció, i en la línia de la preocupació que es torni enrere en l’avortament i és que torni a
tenir la consideració de delicte penal com abans i per això les paraules del Ministre han estat
sorprenents, dient a les dones que no ens preocupem que cap dona anirà a la presó per
avortar.
En aquest aspecte creu important la resposta que es pugui donar des de la societat,
homes i dones, i sigui que no es pot fer ni un pas enrere en els drets socials i de les persones,
com és la decisió sobre el propi cos i la decisió sobre el dur a terme una família.
Som un país que sortosament ha pogut salvar aquesta llibertat o exercici d’aquest dret
que fa dos anys i escaig que s’ha reconegut, fins i tot aquest deure en joves majors de 16 anys.
Joves que han pogut també prendre la decisió sense la coacció de valors familiars i de la
societat. Per part del seu grup consideren que és una manera de respondre amb la mateixa
contundència que quan se’ls ha dit que no anirà una dona a la presó per avortar.
Esperen que així sigui.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe, regidora d’Unitat Municipal 9 dient, que
donar a les dones el dret a decidir plenament sobre el seu cos resulta massa arriscat per
aquest sistema pervers. La dreta ultra catòlica sempre ha intentat mantenir les dones oprimides
i sota control. Ara se’ls diu que els volen robar les poques conquestes fetes en matèria
d’avortament. Creu que això suposa retrocedir uns 40 anys.
Per un altra s’ha de recordar quins són els drets i deures de cada persona dins d’aquest
sistema patriarcat. Aquesta reforma prevista els avoca a avortaments en condicions sanitàries
precàries i molts cops de manera clandestina que posen en perill la vida de moltes dones, quan
es donin parts no desitjats.
Voldrien afegir a la part expositiva que se’ls ha presentat, que per part del seu grup
exigirien “el dret a l’avortament lliure i gratuït i sobretot que es fes a través de la sanitat
pública”.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup com en altres ocasions faran un vot personal en aquest tema.
Respecte els punts 1 i 3 de la moció està d’acord.
Pensa que els arguments utilitzats per presentar les mocions pensa que han marxat del
tema i han presentat una visió caricaturitzada de tot plegat. En el tema del segon punt parla
d’ingerència i no sap fins a quin punt el redactor de la moció entén que ingerència és ingerència
perquè de vegades les fronteres són complicades.
Hi ha un Govern d’un partit polític que ha presentat les al·legacions, i aquest Govern és
el que decideix les coses. Agradi o no.
El tema de la ingerència relacionada amb la confessionalitat pensa que si es segueix el
joc democràtic no veu el problema, agradi o no.
Aclareix que les ingerències poden ser de molts tipus i en molts sentits en tot cas
donaran suport perquè el que no comparteix és que en temes d’aquests cada legislatura es
vagin canviant en funció de criteris partidistes.
Entén que això necessita un consens ampli i creu que s’havia aconseguit amb la antiga
llei i ara no té sentit aquesta revisió. Per tant donarà suport a la moció, però també volia fer
aquesta reflexió sobre el segon punt perquè entén, que de vegades, s’utilitzen coses
delicades, ho diu perquè posa “rebutjat qualsevol ingerència”, i pregunta als presents, que
entenen per ingerència?, donar una opinió, dir les teves idees, en tot cas agafaran la paraula
ingerència com males arts per decidir les coses.
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I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor per part del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Convergència i Unió, i
Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i tres vots en contra per part del Partit Popular.

12. Moció del Grup Socialista i ICV-EUiA, pel deute Generalitat i finançament local
Si bé som plenament conscients que l’actual situació econòmica crítica i excepcional
està afectant a totes les administracions, a ningú se li escapa que aquesta afecta de manera
especial al món local.
Els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya estan disminuint progressivament
els recursos compromesos cap als ajuntaments i aquesta última no resol el deute pendent amb
el municipalisme.
Una minva d’ingressos a la que cal afegir, entre d’altres, la caiguda dels ingressos
propis; el descens generalitzat de l’activitat econòmica; les retallades en subvencions com en
l’àmbit educatiu català; els augments de la tarifa de l’aigua per part de l’ATLL i de l’IVA per part
del Govern de l’Estat, i que han comportat nous sacrificis econòmics per a les arques
municipals.
En l’àmbit econòmic els ajuntaments catalans patim una situació financera límit. Una
situació, agreujada amb el deute que la Generalitat de Catalunya té amb el món local. Exigim a
la Generalitat que resolgui aquest deute pendent amb els ens locals que, calculem pot ser
d’uns 1.000 milions d’euros. Sabem que hi ha deute no reconegut perquè no computi com a
dèficit. Demanem al Govern català que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel Ministre
Montoro, que prioritza els ajuntaments a l’hora de cobrar els diners pendents de les
autonomies, i que pagui immediatament als ajuntaments catalans.
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una moció en aquesta línia, que insisteix en
la necessitat de redactar de manera urgent la nova Llei d’Hisendes Locals, la qual, s’hauria de
tramitar juntament amb la nova Llei de Governs Locals de Catalunya, tenint com a eix rector el
model de finançament local que fixen els principis estatutaris.
Demanem, en definitiva, que d’una vegada, es resolgui el greu problema de finançament
del món local. Necessitem un finançament just i suficient que garanteixi la qualitat de prestació
dels serveis públics. Volem un nou i millor finançament local, fonamentat en el nostre marc
institucional que permeti atendre les competències transferides.
Instem a la Generalitat a garantir el finançament dels serveis públics conveniats amb el
món local, així com els seus compromisos econòmics mitjançant la Llei de Barris i en favor dels
serveis socials, pactant com es manté la cohesió social i no deixant sense assistència ningú.
Volem un model de finançament local consensuat, que garanteixi l’autonomia política local i
unes competències i recursos econòmics clarament definits. Exigim un finançament adequat i
suficient pel desenvolupament de les polítiques públiques i prestació dels serveis que els
ajuntaments donem.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes acordi:
1.
Demanar a la Generalitat de Catalunya a fer públic, en el termini d’un mes, el
deute que té reconegut a favor de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes així com, tots aquells
derivats d’acords i convenis signats entre la Generalitat i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes
encara que no constin com a deute reconegut.
2.
Enviar en el termini d’un mes a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes un certificat
que acrediti el deute global amb aquesta institució, per tal que consti com a deute reconegut, i
a signar els convenis pendents amb l’ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal de formalitzar
aquest deute.
3.
A liquidar a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes el total dels deutes reconeguts i
no reconeguts en el termini màxim de tres mesos.
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4.
A redactar de manera urgent una Llei de Hisendes locals de Catalunya que
desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquesta Llei ha de
tenir com a eix rector, un model de finançament incondicionat segons preveuen els principis
estatutaris, i s’haurà de tramitar al mateix temps que la Llei de Governs Locals.
5.
A fer públic i a liquidar la part correspondent als ajuntaments de l’impost turístic
que s’està cobrant des de fa diversos mesos mitjançant l’urgent desenvolupament reglamentari
que ho contempli, creant el fons que aglutinaria la recaptació del 30% d’aquest impost tal com
marca l’article 116.2 de la Llei 5/2012 de 20 de març, sobre mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
6.
A complir els terminis acordats amb les Diputacions en el Pla extraordinari
d’assistència financera local, que va consistir en un préstec a la Generalitat de 211 milions
d‘euros, i que instava al Govern a retornar aquest préstec abans de finalitzar el 2012.
7.
A fer públic el llistat d’inversions aprovades, pressupostades i no executades
amb l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i consignar una dotació extraordinària als propers
pressupostos que possibilitin acabar les obres i prestar els serveis ja iniciats.
8.
Demanem al Govern català que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel
Ministre Montoro, que prioritza els ajuntaments a l’hora de cobrar els diners pendents de les
autonomies, i que pagui immediatament als ajuntaments catalans.
9.
Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i
als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aquesta moció s’engloba dins d’una realitat i com ajuntament volen adherir-se i alçar
la veu respecte el finançament dels Ens Locals.
Una vegada més han presentat una moció en aquesta línia i expliciten de manera clara
que cal que es resolgui el tema de l’hisenda local.
Les institucions i les administracions públiques, son les que estan a peu de ciutadania, i
son els que reben totes les demandes dels ciutadans siguin o no de la seva responsabilitat i
competència, i al final tenen les inconvències de donar resposta en aquelles necessitats que té
la ciutadania.
Moltes vegades han dit que amb el pressupost es fa front, amb despesa de la ciutadania
de Sant Pere de Ribes, a serveis que no són obligatoris per llei i que no els tocaria atendre,
però que són necessaris pel municipi i entenen que s’han de prestar perquè d’altres
administracions que tenen la responsabilitat no ho estan fent.
Estan parlant d’una quantitat de 1000 milions d’euros a Catalunya, i a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes en pertoquen directes prop d’1 milió d’euros que se’ls deu.
Per altre banda en quant a les inversions d’equipaments entenen que són totalment
necessaris per al municipi, que formen part dels pressupostos de la Generalitat, però en canvi
no els tenen com una realitat del municipi.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, portaveu d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que estan en la presentació d’aquesta moció perquè clamen l’exercici de
retroexigència per la complicitat que s’ha de tenir com a institucions catalanes al capdavant
d’aquests serveis que es defensen.
Surt en el debat constantment l’Estatut que els va costar realitzar i mantenir per garantir
totes aquelles lleis o drets que a Catalunya s’havien considerat fonamentals.
En aquests moments no tot és una qüestió de diners, però al final la gent a de menjar i
cobrar i s’han de fer serveis.
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A la Generalitat se li avancen crèdits per fer pagaments, i aquesta pot tenir morositat
amb l’Ajuntament de més d’un any, amb el Consell Comarcal d’un any i mig, en beques en
altres temes etc., però no en sap sobre aquests informes de morositat de la Generalitat.
Es discuteixen, però s’agraeixen per tres dies que és guanyin perquè saben que algú ha
cobrat abans, i això suposa que el banc no li cobrarà més interessos d’un crèdit, o d’un aval, o
que no haurà de tancar la barraca, ni acabar amb el negoci. Parla de serveis públics,
d’educació, de sanitat, de seguretat de prevenció etc.
Tornant al que deia, és summament important sobretot que es traslladi aquest acord en
els organismes comunicipals que poden fer us de la paraula conjunta dels diferents
ajuntaments. Malauradament no són el primer ni l’últim que està clamant aquesta premura de
pagament, que els compromisos establerts es facin sempre el més aviat possible.
Parlant d’immediatesa, consideren que aquesta no ha de ser d’un any.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
donaran suport a aquesta moció.
Estan a favor de la moció en quant que els agrada que posi de manifest la incapacitat de
les nostres institucions alhora de ser àgils en el desenvolupament de les lleis. Realment han
estat incapaços, des de la seva pròpia institució desenvolupar la Llei d’Hisendes Locals i la Llei
de Governs Locals, i en aquests moments la reiteració la considera oportuna, perquè ja està bé
de posar als ajuntaments en el punt de mira, i de culpabilitzar-los del malbaratament de
recursos, de duplicitat de serveis, de l’encariment de les coses. Pensa que és un atac brutal als
governs locals i se’n pagarà un preu molt alt i per tant han d’estar emetents a la defensa de les
capacitats de les institucions locals.
Se’ls presenta com mal gastadors, i en canvi són els que en aquests moments estan
patint les necessitats dels ciutadans i les mancances en el pagament i execució dels
compromisos.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
seguint la línia d’altres mocions entenen que reclamar el deute és una cosa que s’ha de fer.
Altre cosa és que aquesta moció té vuit punts i consideren que hi ha moltes coses ha discutir.
Cada punt portaria una discussió cap a altres bandes que com diu la mateixa moció es
discuteixen al Parlament et.
Demanarien que les mocions fossin una mica més concretes.
Llegint la moció ha recordat al Sr. Ballús que deia que no es pot exigir, s’ha de demanar,
i aquí es demanen les coses en terminis d’un mes.
Veuen l’entorn actual, i els diaris diuen on està la situació d’endeutament que té el
Govern Central.
Creu que seria millor una negociació i per un anar a plantejar les coses. També saben
pel que s’ha presentant en aquests darrers mesos que les mocions tenen una part de
declaració política.
El seu grup s’abstindrà per mantenir la línia.
Reclamar els deutes és una cosa que s’ha de fer, però per altre banda no estan d’acord
amb el que es planteja en la moció que per altre banda és llarga i engloba molts temes
diferents.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor, per part del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Unitat Municipal 9-Poble
Actiu, i el Partit Popular, i cinc abstencions de Convergència i Unió.
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13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: demana per escrit les al·legacions que facin els veïns i comerciants
sobre el pla de vianalització de la plaça de la Vila i les respostes que es lliuraran.
Observacions:
Resposta:
Hores d'ara s'està duent a terme el procés de refosa de totes les aportacions, tant
dels participants en les sessions participatives convocades, com les entrades per
instància (tant per l'OAC com per l'e-TRAM), a fi i efecte de poder valorar-les
degudament i adequar, si s'escau, el projecte. Durant les properes setmanes es
procedirà a emetre una valoració general, amb indicació de les millores que s'hagin
pogut introduir arran dels procés participatiu.

Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: respecte l’encomana del programa funcional del projecte de rehabilitació
i reestructuració de la Casa Consistorial de Ribes a una empresa externa. Ja va
comentar en la reunió i li sembla sorprenen que en aquests moment i en el moment
actual i amb el grup de treballadors que té l’Ajuntament, que té quatre arquitectes,
pregunta i demana les raons del per què s’ha encarregat fora. Ho vol per escrit.
Observacions:
Resposta:
S’ha contractat externament aquest treball a un especialista en matèria de
programació d’equipaments d’aquestes característiques, degut a l’especificitat del
treball i necessari per poder establir prèviament a la contractació de la redacció del
projecte, la seva viabilitat i els requeriments funcionals, espacials i tècnics.

Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: pregunta en quin estat està la urbanització Mas Alba i quin temps fa que
no hi ha reunió amb ells per informar-los dels tràmits per acabar el procés que està
engegat.
Observacions:
Resposta:
La urbanització de Mas Alba està recepcionada i actualment en període de
conservació i manteniment a càrrec dels propietaris del sector.
L’entitat urbanística de conservació està constituïda i inscrita en el Registre
d'entitats urbanístiques col·laboradores des del 28 de març de 2013.
En quan a les darreres reunions, en data 23 de gener de 2013 es va celebrar
una reunió a l'Alcaldia amb el President de la Entitat i el seu representant legal on
es va parlar de l'estat d ela tramitació, del resultat de les al·legacions presentades
arrel de l'acord de transformació de la associació urbanística en entitat de
conservació i de les actuacions a dur a terme per part de la entitat després de la
seva inscripció en el Registre.
Més endavant en data 8 de març de 2013 es reuneix el Sr. Enric Bosch, en
representació dels veïns, amb l'advocada de l’Àrea de desenvolupament territorial
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per parlar del contingut de l'expedient de liquidació de les quotes que està pendent
d'aprovació.
En les properes setmanes es convocarà una nova reunió amb els
representants de la urbanització on es concretaran les qüestions pendents en
relació a la liquidació dels expedients de quotes referents a les obres d'urbanització
i als treballs de manteniment i conservació.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: hi ha hagut dos esvorancs a la cruïlla de Lluís Companys amb el carrer
Cervantes, i l’altra al final del carrer de les Planes. Demana saber a què han estar
deguts i quina és la solució que s’ha plantejat.
Observacions:
Resposta:
1.-En el carrer Lluís Companys, cantonada carrer Cervantes, es va produir
l’enfonsament de l’asfalt a causa del trencament d’un tub de Clavegueram.
Els treballs que es varen dur a terme són els següents:
10 d’abril s’informa a Sorea de la incidència, es senyalitza i es tanca part
del vial per la policia local per evitar accidents.
11 d’abril s’inicien els treballs d’obertura de cala, reparació del tub fins a
pou i compactació de terres.
12 d’abril es fa el tall del paviment asfàltic, compactat i estesa de formigó
preparat per asfaltar.
15 d’abril asfaltat i retirada de tanques de seguretat.
2.- L’enfonsament de la Plaça de Les Planes és degut a l’existència d’un antic pou
sense ús que, arrel les darreres pluges, es va produir un assentament del terreny,
deixant al descobert la part superior del pou.
En aquesta data, ja s’ha fet el reblert amb terres de la part descoberta i, resta
pendent, la col·locació d’una llosa superficial amb una tapa de registre per fer el
seguiment i control del terreny.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: ha vist que es va tancar el pont de les Parellades i vol saber que va
passar.
Observacions:
Resposta:
Respecte l’obra de "Ponts i estructures. Passarel·la per a vianants sobre la riera de
Ribes. Carretera B-211, PK 6+900. Tram: Sant Pere de Ribes. Clau: REP. MB04051-A2", la Generalitat va sol·licitar a l’empresa que va dur a terme les obres, la
reparació de petits desperfectes que s’havien de reparar, abans de la finalització del
període de garantia de les obres.
Atès que la passarel·la del pont de Les Parellades forma part de l’itinerari escolar,
es va aprofitar la setmana del 25 de març (coincidint amb les vacances de Setmana
Santa), per efectuar aquestes reparacions tancant l’accés a la passera.
Els treballs que es varen efectuar són:
1. Costat MAR, reparació de la xapa i tubular de la barana.
2. Costat MAR, rebaix de l’esglaó entre passera i estrep.
3. Costat MAR, rejuntat del morter de l’escullera.
4. PINTURA, tot i que no era un defecte d’execució, si no d’ús, es varen repintar
els punts deteriorats (gran part dels quals eren deguts a l’efecte dels gossos).
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Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Tomàs Carandell
Pregunta: demana un aclariment sobre el tema de la fira d’estocs a Ribes i el
problema hagut amb l’enllumenat. Creu que era compromís de l’Ajuntament que hi
hauria llum, i se li respon que no és responsabilitat de l’Ajuntament la fallida
elèctrica en ser un altre organització. Pregunta si l’Ajuntament es compromet a
donar la llum i aquesta falla, no és responsabilitat de l’Ajuntament?
Observacions:
Resposta:
La Fira d’estocs a Ribes organitzada per l’Associació de Comerciants Fem Ribes, va
comptar amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant
amb suport tècnic com amb la logística tal i com es va especificar en la resposta
anterior. Dins dels nostres recursos, vam poder oferir a l’associació ajuda per poder
portar a terme la realització de la fira.
En el cas concret del subministrament de la llum, tot i tractar-se d’un acte
organitzat per una entitat que no és l’ajuntament, es va donar suport realitzant
diverses gestions logístiques com una despesa en material de ferreteria per
adequar els cables així com material de suport a la instal·lació.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes col·labora al màxim donant suport d’acord amb
les seves possibilitats però al no ser la entitat organitzadora en aquest cas, no es
pot fer responsable si a posteriori es produeixen fallides elèctriques en el
subministrament de la llum, sent la mateixa associació organitzadora de l’acte la
que ha de fer una previsió i vetllar per tenir un Servei d’emergència contractat.
Com ja es va explicar, un tècnic de serveis va acudir en una ocasió durant el matí,
va comprovar el funcionament elèctric i també va actuar durant la tarda quan es va
produir la fallida, avisant a l’empresa que treballa normalment amb l’ajuntament
per resoldre el problema el més aviat possible.

14. Mocions, precs i preguntes

Primer.a).- S’inicia el torn de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Javier Rodríguez
Méndez, regidor del Partit Popular que fa un prec.
Explica que els decrets 144, i 145 fan referència a les adjudicacions de contractes de
serveis.
Els decrets diuen:
“requeriment al licitador que ha presentat l’oferta ECONÒMICAMENT més avantatjosa
per l’adjudicació del contracte.”
Ara be, al decret 144, adjudicació contracte d’atenció domiciliària, l’empresa que es
requerida com la oferta més avantatjosa te un preu d’hora més alt que dues empreses que
també presenten ofertes.
Al decret 145, servei de prevenció de riscos laborals tenim 3 empreses:
1ª.- presenta una oferta de 16.500€
2ª.- presenta una oferta de 20.590€
3ª.- presenta una oferta de 20.930€
L’empresa requerida com a licitador que presenta l’oferta ECONÒMICAMENT més
avantatjosa és la tercera, curiosament és l’oferta més alta.

76

Ple ordinari
21 de maig de 2013

Veiem que es fan valoracions que no són única i exclusivament econòmiques i que
potser podrien caure en el terreny de la subjectivitat, ja que aquestes ofertes clarament no són
les ofertes més avantatjoses ECONÒMICAMENT.
També sabem que a un procediment negociat, com és el segon cas, no s’avalua únicament pel
paràmetre econòmic, sinó que s’estudien altres aspectes de criteri tècnic o de rendiments. Per
això demanem que no es presenti com l’oferta més avantatjosa ECONÒMICAMENT, sinó que
es presenti com l’oferta més avantatjosa en conseqüència de les valoracions tècniques.
b).- En referència a l’ Escola d’adults , sabem que l’escola te locals a Ribes i Les
Roquetes, ens agradaria saber quin local així com quina persona és la referència a l’hora de
dirigir-se a demanar informació. O sigui: local i persona de referència.
També en referència a l’escola d’adults ens agradaria saber si n’hi ha un projecte de cara al
futur i com s’enfoca aquest projecte, o sigui, com serà el tractament del centre als propers
anys, si es tractarà més com un servei pròpiament educatiu o més com una eina més de cara a
l’ocupació.
Aprofitant el torn de preguntes m’agradaria saber si n’hi ha algun tipus de conveni entre
l’ajuntament i la Generalitat en referència a l’escola d’adults. Si és així preguem ens ho facin
arribar.
c).- Fa temps que es van nomenar els membres de la Comissió per la Delimitació del
terme municipal entre Sant Pere de Ribes i Canyelles.
Voldríem saber quantes reunions hi ha hagut d’aquesta Comissió i les seves conclusions, i en
quin punt està el tema de la delimitació del terme municipal.

Respon l’Alcalde dient, que qualsevol persona interessada en l’escola d’adults o altre
servei de l’Ajuntament es pot dirigir a les oficines d’atenció ciutadana que són el punt de
referència i serà el propi ajuntament qui articularà els mecanismes per fer circular aquesta
informació. De la resta se li transmetrà la informació que els requereixen.

Segon.a).- Segueix el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular que hace un ruego
a la Corporación. Sobre la Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales de compañía de
Sant Pere de Ribes, estipula que está prohibido dejar las deposiciones fecales de los perros y
gatos en la vía pública y, en general, en cualquier sitio destinado al tránsito de peatones.
Los propietarios de los animales son responsables de la eliminación correcta de estas
deposiciones. En caso que es produzca la infracción de esta norma, los agentes de la
autoridad municipal podrán requerir al propietario o a la persona que lleve al animal para que
proceda a retirar las deposiciones. En caso de no ser atendidos en su requerimiento, podrán
imponer la sanción pertinente, en este caso de hasta 300€.
Nuestro Grupo Municipal considera necesario la publicidad de esas sanciones y de nuestra
Ordenanza no solo para informar, sino para avisar de que las conductas incívicas son
castigadas, y de la misma forma que se hace en municipios vecinos como Sitges, solicitamos la
instalación de carteles informativos en determinadas zonas del municipio.
b).- Actualmente en el municipio continúan existiendo gran cantidad de barreras
arquitectónicas, las cuales, según las normativas actuales, se han de eliminar progresivamente.
Como ejemplo práctico, la calle Eugeni d’Ors, entre los números 1 y 34, resulta de difícil
tránsito para los viandantes ordinarios y totalmente impracticable para las personas con alguna
dificultad.
Ninguna de las dos aceras cumple con la normativa de accesibilidad actual, pero la acera de la
derecha según el sentido de la circulación, todavía es más estrecha y está en mal estado en
múltiple puntos.
La otra acera, aunque está mejor conservada y con una mayor amplitud, también resulta poco
útil ya que los vehículos estacionados dificultan el paso.
Por lo tanto rogamos al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes:
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1º.- Que se haga una evaluación actualizada de la situación de accesibilidad en el municipio y
que exponga que medidas correctoras se están llevando a cabo, adecuadas a la situación
económica actual.
2º.- En el caso particular expuesto, se han de tomar medidas inmediatas para garantizar la
seguridad de los peatones de la calle Eugeni d’Ors.
En el caso de que no se puedan realizar las obras de adecuación necesarias, solicitamos a los
servicios técnicos del Ayuntamiento una propuesta de mejora alternativa.
Una de estas propuestas de mejora alternativas podría ser cambiar de banda el
estacionamiento de los vehículos, dejando libre, lógicamente, el acceso a las viviendas y a los
vados.
c).- En el pleno del pasado 19 de febrero, nuestro Grupo realizó un ruego al respecto
de la limpieza de los imbornales del municipio en el que solicitábamos la prioridad de limpieza
en las zonas peatonales y con establecimientos de restauración, bares y terrazas.
Quisiéramos saber si ya han finalizado las labores de limpieza y que zonas han sido limpiadas.
d).- Recuerda una pregunta hecha en otro pleno sobre la falta de señalización de la
isleta de entrada a Puigmoltó. Consideran que la iluminación es escasa de noche y en
consecuencia ruegan que como medida se pintara el bordillo con pintura reflectante ya que los
catadióptricos instalados los consideran insuficientes.

Tercer.a).- Pren la paraula la Sra. Laura Marcos Navarro, regidora d’Unitat Municipal 9 dient,
fa temps que estan sense notícies sobre el tema de les antenes de telefonia. Les últimes
notícies van ser les declaracions al Diari de Vilanova. Demana informació.

Quart.a).- Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que en el darrer Ple quan es va parlar del “tancament dels pressupostos del 2012”, recorda al
Govern que va demanar que es recollissin i se li contestessin les preguntes fetes per ell en el
punt referit, demana se li contestin.
b).- Volen saber com pensa actuar l'Equip de Govern respecte el que es diu en
l’informe d’Intervenció sobre la manca de disponibilitat o de recursos humans per poder fer la
valoració de coses que són importants i que tenen a veure amb el pressupost municipal.
c).- Quan es parla de la possibilitat de no retorn dels diners del préstec que ha deixat
l'Ajuntament a Garraf Promocions per import de 5.500.000 € aproximadament, pregunten que
passaria si s'inclogués aquesta partida de 5.500.000 € i com afectaria en el romanent de
tresoreria, en el resultat pressupostari i en el rati d’endeutament, o sigui sobre tot el que es
deriva de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
d).- L’informe d’Intervenció indica que des del 2008 s'han perdut uns ingressos de 5
milions d'euros i que això suposarà fer reajustaments importants del capítol1 i 2. Pregunten
com pensa fer-ho l’Ajuntament, o si és que no esta obligat a fer-ho, o és que no pensa fer res.
Explica que totes aquestes preguntes que ha fet estan relacionades amb el Ple anterior.
Per altre banda referent al Ple d’avui pregunta el següent:
e).- Darrerament hem estat coneixedors de l’exigència que se'ls hi fa a les entitats
organitzadores d'actes a l’espai públic de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil. Ens
agradaria ser coneixedors de la pòlissa de responsabilitat civil que té l'Ajuntament per cobertura
d’actes en espais públic.
f).- Com ja vam manifestar en la darrera reunió de la comissió informativa, ens
agradaria se'ns informes de les voluntats i passos que puguin fer-se en referència a la millora
de la Timba de Can Cuadres davant possibles mous esllavissaments.
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g).- Havent aprovat el ple municipal aturar la vianalització de la Placa de la Vila i llegint
la informació donada pel Diari de Vilanova, i la contesta donada a una pregunta feta pel Sr.
Bernadàs en el passat Ple municipal, ens agradaria saber quines són les voluntats de l’Equip
de Govern al respecta i sí tenen o no intenció de respectar l’acord del Ple.
h).- Han estat coneixedors per la premsa de la signatura del conveni amb el gerent de
l'Editorial d'Efadós, i l’Alcalde, sobre un recull històric de fotografies que es publicarà per
fascicles. Ens agradaria disposar de l’esmentat conveni, qui forma l’anomenat consell assessor
local i de quina manera es van escollir les persones encarregades de fer el treball.
i).- Pregunta si l’Equip de Govern té pensat fer algun actuació davant el lamentable
estat dels parterres de la Pl. Marcer i PI. de la Vila perquè estan en un estat lamentable.
j).- Davant la diversitat en la tria de festes per part de les diferents escoles, pregunta si
l’equip de govern té algun interès en la recerca d'un posicionament comú i d'acord amb el
calendari local amb els dos nuclis de població.
k).- L’espai entre el portal d’en Rafecas, els Cucons i el dipòsit d’aigües s’ha fet la
poda d’arbrat i sota bosc. En aquests indrets per les diferents situacions d'alt risc d'incendi en
zones on s'ha tallat sotabosc, s'ha deixat la Ilenya al terra, pregunta si l’equip de govern té
pensat fer algun tipus d'actuació en aquest indrets del nostre terme municipal.
l).- Té l’Equip de Govern pensada alguna actuació per fer front a l’adecentament i
millora de les façanes que envolten la placa de la Vila, algunes d'elles catalogades?.

Cinquè.a).- Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà Felipe regidora d’Unitat Municipal 9,
demana informació de com han anat les inscripcions a les llars d’infants i les escoles.

Sisè.a).- Pren la paraula el Sr. José Luís Llacer Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9
dient, que referente a una farola de la calle Miguel Ángel esquina Ter, tiene la tapa abierta y los
vecinos les han explicado que avisaron a la Policía local, y asistieron, pero la tapa sigue
abierta. Consideran que es un peligro y pide que la cierren.

Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9
dient que s’han assabentat que el Síndic de Greuges s’ha adreçat a l’Ajuntament per fer una
sèrie de recomanacions en relació a l’arrendament de l’Ermita de Sant Pau arrel d’una queixa
de l’actual arrendatari.
Tenen entès que les recomanacions responen al fet que el contracte d’arrendament de
l’Ermita va finalitzar fa tres anys y en aquest temps l’Ajuntament no ha convocat un nou
concurs per a la seva licitació.
Han vist l’escrit tramès pel Síndic i coincideixen amb ell en creure que aquesta
excepcionalitat s’ha de perllongar el mínim imprescindible pel bé dels interessos de
l’Ajuntament i del municipi.
També entenen important que es resolgui aquesta situació perquè no passi el que ja
està passant amb bona part del patrimoni cultural i social que la inacció de l’Equip de Govern
l’acaba fent malbé i en alguns casos arruïnant-lo.
Per tot això demanen informació del que s’ha fet amb aquesta qüestió i que es pensa
fer, i, si s’ha respost al Síndic, que s’ha respost.

Vuitè.a).- Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno, regidora de Convergència i
Unió explica que sobre les noves instal·lacions del futur Casal d’Avis de Roquetes fa molts,
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molts mesos que estan algunes llums enceses. No entén el per què s’han de tenir enceses
unes llums quan no es sap si s’utilitzaran.
Respon l’Alcalde que encara no està recepcionat, però ja ho esbrinaran.

Novè.a).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartin, regidor de Convergència i Unió
dient, que el Ple passat van demanar les al·legacions i les respostes per escrit sobre el pla de
vianalització de la Placa de la Vila. Reitera la petició i el motiu de demanar-les totes era per
sentir cap a on s’havien orientat els suggeriments i les queixes dels veïns i comerciants de la
zona.
b).- Respecte el camí de Can Zidro es va tancar per un estudi geològic del cap de la
llera segons ho publica la pàgina Web de l’Ajuntament. Voldria saber les conclusions de l’estudi
geològic i si s’ha de fer alguna altra actuació de la Diputació sobre la zona o no.
Vol saber si finalment es legalitzarà aquest camí com el d’accés real al Montgròs, o es
continuarà pel darrera. Demana informació de quin serà el camí real del Montgròs.

Desè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió dient
que respecte el talús del revolt de Can Cuadras que va suposar tancar la carretera vol saber i
demana informació sobre les converses amb el propietari, si hi ha algun estudi del terreny i
informació sobre com està la situació.
b).- Sobre el carril bici que va a Camils es va fer un estudi per a poder fer l’ampliació.
Vol saber com està la situació i si es podrà fer l’ampliació.
c).- Planteja que hi ha molts coloms a tot arreu. Pregunta si s’està fent alguna cosa o si
es pensa fer alguna cosa perquè sembla que hi ha queixes dels veïns.

Onzè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient que
el mes passat va demanar per escrit el per què es va fer una encomana sobre la
reestructuració de la Casa de la Vila a una empresa externa. Se li ha respost que el treball s’ha
donat a un especialista en matèria de programació.
Planteja als presents que si els tècnics de la casa no poden fer un treball com aquest tenen un
problema seriós.
b).- En la carretera vella a Vilanova s’han posat barreres protectores i s’ha tret el marge
de pedra seca. Pot ser interessant des del punt de vista de la seguretat, però des del punt de
vista del paisatge no.
Fa el prec a la Corporació perquè es respecti la qüestió paisatgística de la carretera. Demana
que es mantinguin els marges de pedra seca.
c).- Respecte l’entrada dels cotxes a la placa Marcé, recorda que la mateixa és
peatonal i demana que la policia municipal de tant en tant ho vigili perquè no hauria d’entrar-hi
ningú més enllà dels veïns. Demana que es faci un seguiment per aturar-ho.
d).- Respecte les terrasses dels bars n’hi ha algunes que no respecten els limitis que
tenen.
També hi ha terrasses que ocupen places de pàrquing i s’hauria de tenir cura perquè no hi hagi
accidents.
e).- Respecte els punts de brossa.
En el dipòsit de l’aigua es recull periòdicament. En el pont de sota la zona dels Cards és un
punt habitual de residus. És cert que es va netejar, però torna a estar brut. En la recta de
Solers també hi ha residus. Demana es netegin.
f).- Sobre les inscripcions escolars suposa que la resposta es lliurarà a tothom.
g).- Vol saber si en el tema del mosquit tigre es pensa fer alguna cosa.
80

Ple ordinari
21 de maig de 2013

Explica l’Alcalde que ja es va transmetre a la Diputació la queixa sobre la carretera de
Solers, primer perquè no els havien informat i pel tractament donat a la zona. L’obra ja estava
feta i ara es difícil d’esmenar.

El Sr. Giralt explica que si s’ha de fer una moció el seu grup donarà el suport en el
sentit de demanar que es respecti l’estètica de la carretera.

L’Alcalde explica que en un Ple anterior va haver-hi la demanada per part d’alguns
regidors de fer una visita al Local i al Teatre de Roquetes i explica que estan articulant els
mecanismes, des del punt de vista dels serveis tècnics, per buscar en quines condicions s’ha
de fer la visita, i buscarà dia i hora per fer una visita acompanyada a aquests equipaments.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan són tres quarts de deu del vespre, de la qual s’estén aquesta acta,
que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la Corporació en ple que hi són
presents. Certifico.

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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