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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 15 DE JULIOL DE 2014
Sant Pere de Ribes, a quinze de juliol de dos mil catorze, quan passen set minuts de les set del
vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a continuació s’esmenten, a la sala
d’actes de la masia de Can Puig a Ribes, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna
Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la sotasignant,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Cap
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació d’actes anteriors (29/04 i 17/06)
2. Donar compte de decrets (del 301 al 346 de 2014)
3. Donar compte liquidació pressupost municipal exercici 2013

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4. Aprovació modificació del preu públic número 53 – Servei de llars d’infants
municipals
5. Aprovació pròrroga de 5 anys de concessió administrativa d’obra i gestió
indirecta del servei públic del complex esportiu municipal

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
6. Aprovació declaració serveis essencials i prioritaris
7. Modificació de plantilla 2014
8. Acord sobre contractació de persones aturades
9. Aprovació modificació de pressupost 16/2014
10. Declaració urgència: aprovació modificació de pressupost 18/2014
11. Aprovació modificació de pressupost 18/2014
12. Aprovació aplanament en els recursos contenciosos administratius
formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança
fiscal municipal corresponent

ALTRES ASUMPTES
13. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
14. Mocions, precs i preguntes
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Anna Gabaldà (alcaldessa): abans de començar vol manifestar el rebuig, per
part del govern, als bombardejos que s’estan produint de manera indiscriminada
contra la població civil a Gaza. També vol manifestar la plena solidaritat amb el
poble palestí. Explica que l’ofensiva israeliana ha causat en 7 dies, 70 morts i més
de 1200 ferits. Com ajuntament de Sant Pere de Ribes, volen condemnar
enèrgicament el crim que s’està cometent contra el poble palestí.
Abigail Garrido (PSC-PM): agraeix les paraules de la senyora alcaldessa, perquè
el seu grup també volia fer una intervenció en aquest sentit, per la qual cosa es
suma a la declaració exposada anteriorment, perquè resulta que un cop més la
població de Gaza està patint i condemnen l’ús de la força i de la violència des del
PSC que està exercint-se per part de l’estat d’Israel i que està causant tantes
víctimes civils i, a més, està violant el dret internacional de la humanitat. Són
17.000 persones les que han hagut d’abandonar les seves cases, a més, de les
xifres donades per par de la senyora alcaldessa. Mostra la seva més ferma
condemna, per tant.
1. Lectura i aprovació d’actes anteriors (29/04 i 17/06)
La secretària comenta que es passa, per la seva aprovació, les actes de les
Sessions Plenàries del mes d’abril (extraordinària) i juny (ordinària) de 2014.
Finalment, les actes dels mesos d’abril (extraordinària) i juny (ordinària) de 2014
són aprovades per unanimitat dels presents.
2. Donar compte de decrets (del 301 al 346 de 2014)
Es dóna compte dels decrets següents:
DECRETS MES DE JUNY
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0301

Paga extra juny 2014

03/06/2014

2014 / 0302

ATORGAR a Marc Blanc Garraf, SL,
04/06/2014
titular de la parcel·la del carrer Ortega
i Gasset, 62, de Les Roquetes, un
TERMINI D’AUDIÈNCIA DE VUIT (8)
DIES HÀBILS

2014 / 0303

INCOAR procediment de restauració de 04/06/2014
la legalitat urbanística contra la Sra.
AMM en la seva condició de propietària
i promotora de les obres consistents
en construcció d’una xemeneia al
Carrer Àngel Guimerà 2 de Les
Roquetes

2014 / 0304

Incoar expedient sancionador a la
senyora E.F.C. amb DNI núm.
46.410.305-P per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que
resulti de la instrucció.

04/06/2014

2014 / 0305

Incoar expedient sancionador al
senyor E.L.M. amb DNI núm.
75.056.812-S per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que

04/06/2014
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correspongui, d’acord amb el que
resulti de la instrucció.
2014 / 0306

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

04/06/2014

2014 / 0307

Procedir a l'arxiu de l'expedient del Sr. 05/06/2014
A.E.G. segons expedient núm.
1400002792

2014 / 0308

Aprovació baixes per caducitat
empadronament del mes de febrer

09/06/2014

2014 / 0309

Aprovar liquidacions/ autoliquidacions
en concepte de taxes.

11/06/2014

2014 / 0310

Procedir a l’arxiu de l’expedient
administratiu sancionador seguit
contra el Sr. A.M.G com a autor de la
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1000002715.

12/06/2014

2014 / 0311

imposició genèrica sancions de trànsit

12/06/2014

2014 / 0312

Arxiu expedients sancionadors de
trànsit

12/06/2014

2014 / 0313

Imposició sancions de trànsit genèrica 12/06/2014

2014 / 0314

Estimar l’al·legació presentada en
12/06/2014
l’expedient sancionador
1400001953ANC, incoat per la
infracció de circulació que s'indica
sobreseïment del mateix i procedint al
seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2014 / 0315

Imposar a la Sra. S.C.A. la sanció de
100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.01 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0316

ATORGAR a MVMD, titular de la
12/06/2014
parcel·la de l’av. de les Tres
Caravelles, 10 Els Vinyals parcel·la ZNB, un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE VUIT
(8) DIES HÀBILS

2014 / 0317

ATORGAR al Sr. CGM, titular de la
12/06/2014
parcel·la del carrer Poniol,7, Can Pere
de la Plana, un TERMINI D’AUDIÈNCIA
DE VUIT (8) DIES HÀBILS

2014 / 0318

ATORGAR a JFJ titular de la parcel·la
de la urbanització Els Vinyals 89, un
TERMINI D’AUDIÈNCIA DE QUINZE
(15) DIES HÀBILS,

12/06/2014

2014 / 0319

REQUERIR a JMPL i NCC, que

12/06/2014

12/06/2014
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procedeixin AMB CARÀCTER URGENT i
com a màxim en 2 dies hàbils,
2014 / 0320

INCOAR procediment legalitat
urbanística contra el SR. JRA PER les
obres o actuacions sense llicència no
legalitzables consistents en la
construcció d’una piscina en sol
urbanitzable al Carrer Garrofera 11B.

12/06/2014

2014 / 0321

INCOAR procediment de legalitat
urbanística contra el Sr. JGV per les
obres o actuacions sense llicència no
legalitzables consistents en la
construcció d’una piscina en sol
urbanitzable al Carrer Jafre, 9 de Can
Lloses Can Marcer

12/06/2014

2014 / 0322

ATORGAR al Sr. JCR, titular de la
parcel·la del carrer Vinyar, 19 del
sector Can Lloses Can Marcer, un
TERMINI D’AUDIÈNCIA DE VUIT (8)
DIES

12/06/2014

2014 / 0323

IMPOSAR a la societat BARNA
12/06/2014
RESIDENCIAL SL una multa coercitiva
de 1000€ per l’incompliment del
Decret 102/2014 de data 26 de febrer
de 2014.

2014 / 0324

Requeriment a empresa VIUDA DE
LAURO CLARIANA SL, expedient
contractació retirada de vehicles via
pública.

13/06/2014

2014 / 0325

Paralització procés selecció plaça
arquitecta tècnic.

13/06/2014

2014 / 0326

Imposar al Sr. R.S.P. la sanció de
500,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 3.01 del Reglament
de Circulació.

17/06/2014

2014 / 0327

Imposar al Sr. O.Q.C. la sanció de
17/06/2014
200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 91.02 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0328

Imposar a la Sra. P.O.V. la sanció de
17/06/2014
100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.1 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0329

Desestimar el recurs presentat en
mèrits de l’expedient sancionador
1300003101 CSP incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

2014 / 0330

Procedir a la revocació de l’expedient 17/06/2014
sancionador seguit contra el Sr. F.M.F.
com a autor de la infracció al

17/06/2014
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Reglament General de Circulació a
l’article 21.B.01.
2014 / 0331

Aprovació plec de clàusules
administratives i tècniques concessió
llar d'infants l’Espígol.

18/06/2014

2014 / 0332

Admesos i exclosos auxiliar tècnic de
turisme i nomenament tribunal

18/06/2014

2014 / 0333

Adjudicació contracte piscines
exteriors d'estiu les Roquetes any
2014.

19/06/2014

2014 / 0334

Inscriure en el llibres de Registre
d'Unions Civils als Srs. PR i NB, amb
l'expedient núm. 17/2014.

20/06/2014

2014 / 0335

Contractació tècnic mitjà de serveis a
les persones Sra. BE.

20/06/2014

2014 / 0336

Contractació educador social Sr. JP.
del 23 de juny de 2014 al 16 de juny
de 2015.

20/06/2014

2014 / 0337

Imposar a la Sra. R.A.B.R. la sanció de 25/06/2014
100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 159.3 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0338

Aprovació sol·licitud subvenció Treball
i Formació PRMI.

26/06/2014

2014 / 0339

ATORGAR a la Sra. CC, titular de la
parcel·la del carrer Múrcia 13, i a la
Sra. MVM, titular de la parcel·la del
carrer Múrcia 15, un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES
HÀBILS,

26/06/2014

2014 / 0340

Seguretat social del mes de maig del
personal de l'Ajuntament.

27/06/2014

2014 / 0341

Imposició de sancions multes núm.
14027992, 14029093 i 14030112

27/06/2014

2014 / 0342

Incoació expedients sancionadors
27/06/2014
denúncies núm. 14027736, 14028800
i 17029857.

2014 / 0343

Acord d'iniciació per infracció de
l'article 9 bis del RDL 339/1990 de 2
de març

27/06/2014

2014 / 0344

Resolució al·legació expedient
1400002670 F.S.C.

27/06/2014

2014 / 0345

Resolució recurs expedient
sancionador núm. 1300002072 J.L.G.

27/06/2014

2014 / 0346

Resolució al·legació multa Sra. C.K.
exp. núm. 1400003032

27/06/2014

El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), fa
referència als següents decrets:
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•

•

•

325/2014 (paralització procés selecció plaça arquitecta tècnic): explica que
dels aspirants presentats, quatre han aprovat les proves prèvies, però
resulta que es suspèn el procés perquè es té coneixement que una
d’aquestes persones és parella d’una regidora, i es vol obrir una via
d’estudi per tal de comprovar la imparcialitat i la transparència del procés.
Volen saber si es pot suspendre un procés selectiu, el qual compleix amb
totes les exigències normatives, tal i com es diu al mateix decret. També,
volen saber perquè i de qui tenen dubtes d’imparcialitat i de transparència:
del tribunal, de la regidora... Demanen saber quines mesures pensa
emprendre el govern al respecte de tot aquest tema.
333/2014 (adjudicació contracte piscines exteriors d'estiu les Roquetes any
2014): explica que es van enviar cinc mails a cinc empreses, per tal d’optar
a la gestió de les piscines, de les quals quatre d’elles van respondre que
renunciaven. Demana còpia de tots els mails (enviats i rebuts) i l’informe
d’Intervenció 534/2014.
338/2014 (aprovació sol·licitud subvenció Treball i Formació PRMI):
demana la còpia de la petició del pla d’ocupació “manteniment i neteja de
la via pública” o document on consti la memòria del projecte (objectiu,
definició del projecte, experiència i pràctica que adquiriran els contractats,
cronograma...).

El regidor senyor Joel Sans del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), comenta, en primer lloc, que vol fer una observació
relacionada. Aquest mes els han presentat 46 decrets, per un total de 346 al llarg
de l’any (l’alcaldessa, irònicament, li diu que això vol dir molta feina feta). Vol
recordar, sobretot, a UM9, quan deien, en el seu moment, que fer decrets no era
la millor forma de fer govern. Els hi demana que s’ho apliquin i no portin tants.
Per una altra banda, fa referència als següents decrets:
• 325/2014 (paralització procés selecció plaça arquitecta tècnic): vol fer
constar la peculiaritat del procés. A més a més, observa que és públic i
notori que es refereix a la parella de la regidora de Recursos Humans. Vol
saber què passa, finalment, amb aquest procés. I què passa amb els
aspirants que sí han aprovat el procés de selecció. Demana l’expedient de
tot aquest procés i la seva documentació, doncs.
• 331/2014 (aprovació plec de clàusules administratives i tècniques
concessió llar d'infants l’Espígol): mostra la seva sorpresa per haver-se
aprovat un plec clàusules administratives per decret. Volen saber quantes
ofertes s’han presentat. Demana, també, els informes tècnics
corresponents, l’informe 137/2014 de Secretaria i l’informe d’Intervenció
535/2014.
• 332/2014 (admesos i exclosos auxiliar tècnic de turisme i nomenament
tribunal): demana el llistat d’admesos i exclosos.
• 333/2014 (adjudicació contracte piscines exteriors d'estiu les Roquetes any
2014): explica que al decret diu que s’adjunta l’informe de la regidoria
d’Esports, però no és així, per la qual cosa, sol·licita se li faci arribar.
També, demana l’informe d’Intervenció 534/2014, així com una còpia de
l’adjudicació.
• 335/2014 (contractació tècnic mitjà de serveis a les persones Sra. BE):
demana el tipus de contractació i els informes tècnics corresponents.
• 336/2014 (contractació educador social Sr. JP. del 23 de juny de 2014 al
16 de juny de 2015): demana el tipus de contractació i els informes tècnics
corresponents.
• 338/2014 (aprovació sol·licitud subvenció Treball i Formació PRMI):
demana una còpia de la sol·licitud.
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•

339/2014 (ATORGAR a la Sra. CC, titular de la parcel·la del carrer Múrcia
13, i a la Sra. MVM, titular de la parcel·la del carrer Múrcia 15, un TERMINI
D’AUDIÈNCIA DE QUINZE (15) DIES HÀBILS): demana l’expedient que
acompanya a aquest decret, així com els informes tècnics corresponents.

Els membres del Ple es donen per assabentats.
3. Donar compte liquidació pressupost municipal exercici 2013
“Lluís Giralt i Vidal, regidor de l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL
2/2004 de 5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha format
l’expedient de la liquidació de l’any 2013.
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Proposa a la Junta de Govern Local:
1.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2013 d'acord
amb el següent detall:
a) Romanent de Tresoreria

1
2

3

I
II
III
IV

ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobrament pendents d'aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva
Romanent de tresoreria (1+2-3)
Saldos dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses grals

IMPORTS

TOTALS
19.306.659,66
13.029.701,86

3.778.810,58
8.326.590,57
938.225,93
13.925,22
3.448.016,86
1.520.895,36
823.326,97
1.103.794,53
0,00

(I-II-III)

28.888.344,66
8.718.828,01
5.762.044,31
14.407.472,34

De l’import resultant de l’estat del Romanent de Tresoreria per despeses
generals, per import 14.407.472,34.-euros, s’assigna un import a les provisions
realitzades per Intervenció, que corresponent a possibles responsabilitats de
l’exercici i d’exercicis tancats, i resulta un romanent de tresoreria per a despeses
generals disponible ajustat real de 9.975.584,18.-euros disponibles efectivament
en les condicions que marca la normativa vigent.
b) Resultat pressupostari
RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI
2013
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1.- DRETS RECONEGUTS NETS
2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2)

29.747.685,78
-23.418.218,55
6.329.467,23

4.- Desviacions anuals negatives
finançament
5.- Desviacions anuals positives
finançament
6.- Despeses finançades romanent líquid
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(3+4-5+6)

433.588,06

c) Romanents de crèdits
ROMANENTS DE
CRÈDITS
Crèdit definitiu
Obligacions
reconegudes
Romanent de
crèdit

3.527.134,98
3.335.866,05
6.571.786,36

TOTAL
Despesa
Despeses
despeses
corrent
de capital
33.407.562,60 18.551.187,19 14.856.375,41
23.418.218,55 16.593.846,60

6.824.371,95

9.989.344,05 1.957.340,59 8.032.003,46

Del total de romanents de crèdit, per import 9.989.344,05.-euros, correspon
a finançament afectat incorporable l’import de 8.728.483,93.-euros.
3.- Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i a la
Comunitat autònoma en compliment de l’art. 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de març
el qual aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals i en concordança amb l’art.
91 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
4.- Donar compte dels acords anteriors al Ple Municipal, d'acord amb allò
que disposa l'article 193.4 de la TR de la Llei d’Hisendes locals.
Sant Pere de Ribes, 16 d’abril de 2014
El Regidor,
Lluís Giralt i Vidal”
Els membres del Ple es donen per assabentats.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que pensava que aquest punt s’havia retirat
de l’ordre del dia, perquè no s’havia convocat la Comissió Especial de Comptes.
Lluís Giralt (CiU-ViA): confirma que no s’ha convocat la Comissió Especial de
Comptes, però només, aquest punt, tracta de donar compte de la liquidació que es
va aprovar a la Junta de Govern de 16 d’abril de 2014. Aquesta aprovació passa a
formar part dels Comptes Generals com un document més. Es tracta, per tant, de
dues coses diferents.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que el seu grup ja sap que són dues coses
diferents, però els hagués agradat que el fet de donar compte anés lligat amb la
Comissió Especial de Comptes i donar per finalitzat aquest procés.
Lluís Giralt (CiU-ViA): confirma que ell entén que no és així. El fet de donar
compte d’aquesta liquidació és apart. De totes maneres, afirma que tenen la
intenció de celebrar la Comissió Especial de Comptes al llarg d’aquest mes de
juliol.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4. Aprovació modificació del preu públic número 53 – Servei de llars
d’infants municipals
“Tomàs Carandell Baruzzi, president de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició de la regidora Laura
Marcos Navarro, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
El passat 20 de maig, el Ple de la Corporació va aprovar la modificació dels articles
5 al 8 de l’Ordenança del preu públic núm. 53 referent al Servei de Llars d’Infants
Municipals, havent-se publicat l’Edicte anunciant el tràmit d’informació pública en
el BOPB de data 10 de juny de 2014.
Posteriorment s’ha vist la necessitat de modificar alguns aspectes més de
l’Ordenança, tenint en compte el context socioeconòmic actual.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis d’Educació, Secretaria i Intervenció, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de la Corporació de data 20 de maig
de 2014.
Segon.- Modificar els articles del 5 al 8 de l’ordenança de preu públic número 53
Serveis de llars d’infants municipals que quedaran redactats com segueix:
“Article 5. Beneficis fiscals
S’estableix una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i dels altres
municipis, determinada pels ingressos nets anuals de la unitat familiar i el nombre
de membres que la composen.

IRSC

RENDA FAMILIAR
Fins a
Fins a
Fins a

Núm. membres Menys de
unitat familiar
9.960 €
2
14.180 €
17.084 €
14.939 €
3
17.725 €
21.355 €
19.919 €
4
19.852 €
23.918 €
23.903 €
5 o mes
22.688 €
27.335 €
% bonificació
50%
40%
Quota
97 €
116 €
* IRSC: Índex de renda suficiència catalana

20.584 €
25.729 €
28.817 €
32.934 €
30%
135 €

24.799 €
30.999 €
34.719 €
39.679 €
20%
154 €

Més de
24.799 €
30.999 €
34.719 €
39.679 €
0%
193 €
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1. S’aplicarà un 5% de subvenció addicional sobre la quota resultant a les
famílies que acompleixin algun dels següents requisits:
a) Infant escolaritzat a la llar d’infants amb dictamen de Necessitat Educativa
Específica (NEE)
b) Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant
escolaritzat a la llar d’infants i/o germans de l’infant.
c) Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars
municipals.
2. Per gaudir de la subvenció, s’haurà de presentar la següent documentació:
En tots els casos:
a) Fotocòpia de la matrícula.
b) Fotocòpia del llibre de família on consti tots els membres de la unitat
familiar.
c) Declaració de la renda, del any anterior al curs escolar, dels membres de la
unitat familiar.
d) Cas que tots o algun membre de la unitat familiar no tingui obligació de
presentar aquesta declaració, però hagin obtingut ingressos durant l’any,
hauran d’aportar document acreditatiu de l’import d’aquests (dades fiscals
d’ingressos de comptes corrents, d’estalvi, a termini, fons d’inversió,
cartera de valors, RMI, prestació per desocupació, subsidi, pensió de
jubilació, viduïtat, orfandat, etc...).
e) Informe de Vida Laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
f) En cas que la situació econòmica de la família hagi variat respecte l’any
anterior es podrà valorar presentant les nòmines dels últims 3 mesos, i
còpia del contracte laboral, fet que servirà per calcular la renda amb
còmput anual, o certificat de la prestació per desocupació o subsidi. Si és
treballador/a autònom la declaració dels darrers trimestres d’activitats
econòmiques.
Si escau:
g) Justificant de convivència si la residència és fora del municipi.
h) Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de
separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la
guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la quantia de la pensió de
manutenció.
i) Certificat de l’ICASS si s’al·lega alguna discapacitat del 33% o superior.
j) Dictamen emès per l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
(EAP). Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia del preu públic pel curs escolar es determinarà aplicant les tarifes
següents:
Concepte
Llar d’Infants l’Espígol, els Tres Pins i el Cargol
Despeses d’inscripció i material (1 pagament per curs)
Quota mensual d’escolarització (de setembre a juny) (*)
Quota mig mes (**)
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, peu diari fins a 9 dies
al mes)

Tarifes
193€
193€/mes
97€/mes
7,32€/dia
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Quota del servei de menjador (dinar i berenar, peu diari més de 10
dies al mes)
Quota mensual del servei ampliat de matí (de 7.45h a 9h)
Quota diària del servei ampliat de matí (***)

6,76€/dia
27,04/mes
4€/dia

(*) El mes de juliol és gratuït.
(**) Sempre que es correspongui a 9 o menys jornades escolars.
(***) Només es podrà fer ús del servei ampliat de matí de manera esporàdica 5
dies al mes com a màxim.
2. Durant els períodes de baixa temporal justificada, l’usuari/a haurà de fer
efectiu el pagament de la quota d’escolarització.
3. Les persones en situació de risc d’exclusió social podran sol·licitar a Serveis
Socials municipals un ajut per a l’assistència a les llars d’infants municipals i/o
menjador segons indiqui el projecte d’ajuts escolars, assistència a la llar
d’infants i/o menjador Tegar, activitats extraescolars i de suport vigent.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en
un dia, el preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el
qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, el preu públic
s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet
imposable.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic d’acord amb les normes
de protocol aprovades per l’Ajuntament.
2. L’ingrés de la
l’autoliquidació.

quota

s’efectuarà

simultàniament

a

la

presentació

de

L’import, quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, és el
corresponent a la mensualitat complerta, excepte quan siguin 9 o menys
jornades escolars, que serà la quota de mig mes.
3. Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg
de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data
d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els
primers cinc dies de cada mes.
El pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària.
4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Els alumnes amb més de dos rebuts impagats perdran el dret de la plaça
escolar que ocupen, sense perjudici d’allò que diu l’article 6.3.”
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies a
comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí
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Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en els
taulers d’anuncis municipals, a efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions.
Si no es presenta cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou (art. 49 LRBLR, modificat per la
Llei 11/1999).
Quart.- L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el dia següent a
l’aprovació definitiva d’aquest acord i publicació. En tot cas, la modificació
s’aplicarà per a l’atorgament de bonificacions de preu públic per a les llars
d’infants municipals a partir del curs 2014-2015.
Cinquè.- Aprovar les noves aportacions a les concessionàries de les llars d’infants,
d’acord amb el següent detall, aplicació pressupostària 14100.321.22717:

Llar
d’infants

L’Espígol

El
Cargol
Els Tres
Pins

Empresa

EL
CARGOL,
SCCP

CLECE,
S.A.
CLECE,
S.A.

Aportació
mpal. anual
segons
contracte

Aportació
mpal.
anual
Curs 201314

97.708,56
€

18.014,04
€

122.675,58
€
154.135,12
€

64.022,16
€
14.852,18
€

Aportació
mpal.
anual
Curs 201415

Nova
aportació
mpal.
mensual
Curs
2014-15

Data inici
nova
aportació
mpal.

Increment
despeses
2014
(*)

39.992,04
€
77.050,16
€
43.923,38
€

3.332,67
€
6.420.85
€
3.660,28
€

01/09/2014

9.157,50 €

01/09/2014

5.428,33 €

01/09/2014

11.916,46
€

(*) L’increment de les despeses corresponent a l’aportació addicional que
haurà de fer l’Ajuntament a les empreses concessionàries s’ha calculat per
a 4 mensualitats d’aquest any 2014 més les despeses de materials.
Sisè.- Notificar els acords a les empreses concessionàries del servei públic de llar
d’infants.
Sant Pere de Ribes, 20 de juny de 2014
La regidora,”
Laura Marcos (UM9-PA): confirma que el preu públic es modifica per decisió
política, passant de 220 a 193 euros al mes. La rebaixa s’ha fet atenent criteris
d’homologació a municipis de l’entorn. Recorda que el preu públic era el més alt
de la comarca i l’únic que superava els 200 euros al mes. Amb la baixada del preu
públic es vol afavorir a les famílies on els pares treballant i porten els fills a les
llars, a banda de tenir guanys inferiors als que tenien fa uns anys. Es tracta d’un
preu públic més assequible per facilitar l’accés a les llars, també, a les famílies que
fins ara no s’ho plantejaven. Cal dir que els canvis en les subvencions per renda
no perjudiquen a ningú. Les famílies que no tinguin bonificació per renda, pagaran
menys, també, perquè la taxa és més baixa i les famílies amb descompte del 50%
passaran a pagar de 110 euros al mes a pagar-ne 97 euros. A més, hi ha d’altres
trams intermedis que també surten beneficiats, tal i com es pot comprovar a
l’expedient.
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Javier Rodríguez (PPC): constata que el dictamen presentat, bàsicament, es
reflecteixen dos acords. Per una banda, deixar sense efecte l’acord de Ple del mes
de maig; i, per un altre costat, modificar els articles del 5 al 8 de l’ordenança on
s’inclou la rebaixa de la quota d’inscripció mensual d’escolarització. Respecte a
aquest segon aspecte, recorda que el seu grup ja va criticar l’acció del govern en
el ple del passat mes de maig, degut al fet que desprès d’haver criticat aquestes
quotes a l’anterior equip de govern, ara, l’actual govern, acabava presentant les
mateixes quotes. Confirma que la correcció que ara es presenta, li sembla bé al
seu grup, que ja defensava la disminució de les quotes tal i com van expressar
anteriorment en el ple del mes de maig. Per una altra banda, recorda que
aquestes modificacions, sempre han comportat dues qüestions bàsiques: el tema
competencial i el tema de la repercussió econòmica que pugui tenir en les
aportacions ha realitzar per part de l’ajuntament. Ja és conegut que els
ajuntaments no poden exercir competències si no estan convenientment habilitats
per la qüestió concreta, cosa que resolt el departament de Secretaria de forma
correcta. Respecte a la repercussió econòmica és evident que l’aportació de
l’ajuntament es veurà incrementada, degut al fet que el pagament de la quota no
cobreix el cost real del servei, agreujat amb la pèrdua de l’aportació de la
Generalitat, per haver canviat de prioritats, sembla ser. De totes maneres,
recorda que hi ha suficiència financera per suportar l’increment de l’aportació
municipal. Confirma que recolzaran la proposta.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): mostra la seva alegria per haver portat
aquesta modificació al Ple, gràcies a l’”herència” socialista de la que tant parlen.
Per tant, tant dolenta no déu ser, ja que s’han trobat els diners suficients per ferho. Considera, igualment, que es va tard i es podia haver fet dos anys abans, però
gràcies al bloqueig constant i el posar pals a les rodes dels partits que avui formen
el govern, no es va esdevenir possible. Adapten la dita castellana referenciada,
“dos no lo aprueban, si uno no quiere”. Recorda que van posar pals a les rodes a
cadascuna de les propostes que plantejava l’anterior equip de govern. Es van
dedicar a dir no, una vegada rere una altra, a l’aprovació del pressupost sense
tenir en compte les necessitats dels ciutadans i sí els seus plans partidistes. Fa
esment que en aquest període ella va ser regidora d’Educació i va viure en
primera persona el bloqueig al qual es refereix. Per la qual cosa, no mereixen cap
respecte polític per la seva part, perquè han impedit volgudament que les
persones del poble tinguessin allò que necessitaven, “como el perro del hortelano,
que ni come ni deja comer”.
Mostra, a més, la seva estranyesa per la qual no van presentar aquesta proposta
abans. Potser, ara, que el municipi acaba les festes majors de les quals ha pogut
gaudir tothom, i a UM9 també se li acaba l’alcaldia, potser aquesta és la traca final
de festa.
S’adreça al regidor senyor Giralt dient-li que el fet que l’ajuntament hagi de posar
més diners en aquest tema, cal “agrair-lo” al govern de la Generalitat, que no és
un altre que Convergència i Unió, que any rere any ha anat reduint la quota de les
llars d’infants del municipi. De 1800 euros, quan va arribar al govern de la
Generalitat CiU la van reduir a 1300 euros. Posteriorment, la van reduir a 800
euros i, actualment, és de 0 euros. És per això que l’ajuntament ha d’assumir
aquesta part que la Generalitat deixa de pagar i, mentrestant, les escoles d’èlit
continuen reben subvencions milionàries. Cal alegrar-se, doncs, que l’ajuntament
de Sant Pere de Ribes estigués en una bona situació econòmica per poder posar
els diners que la Generalitat no posa. Caldria, doncs, que la Generalitat pagués el
que li toca i complís els seus compromisos, i, així, encara es podria ajustar més la
quota per aquelles famílies que ho necessiten.
Confirma que el seu grup votarà afirmativament per diversos motius: creuen
profundament en l’educació pública de 0 a 3 anys; recorda que van ser els
socialistes els impulsors a Catalunya d’aquest model educatiu; van promocionar la
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tarifació social per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats dels nens i les nenes i
les seves famílies; els socialistes no estan al Ple per tal de ficar pals a les rodes, al
contrari de l’actual equip de govern, que ho fa fer tantes i tantes vegades.
Tomàs Carandell (UM9-PA): recorda que quan es va pujar la quota, en temps
del govern socialista, no havia cap estudi econòmic ni cap criteri que justifiqués la
pujada fins els 220 euros, davant de la lamentable actuació de la Generalitat, amb
la qual cosa coincideix al grup municipal socialista, per haver deixat de donar
suport a l’educació de 0 a 3 anys. Pregunta a la regidora senyora Carrasquilla en
què tenien pensat gastar els diners que s’invertiran en augmentar l’aportació
municipal en el tema de les llars d’infants, perquè en aquestes partides no tenien
res preparat. Recorda que mai van arribar a veure el famós pressupost socialista
del què tant parlen. Encara que suposa que estava previst posar-los en algun
tema electoralista que els permetés presentar-se a les eleccions en condicions.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que, fa 15 dies, el govern de la Generalitat i les
Diputacions provincials han acordat destinar 34 milions d’euros per les despeses
de funcionament de les escoles bressol municipals pels anys 2013-14 i 2014-15.
Confirma que això demostra que s’estan fent passos per corregir aquesta situació.
Per una altra banda, recorda que actuaran com a govern fins el maig del 2015.
Abigail Garrido (PSC-PM): li confirma al regidor senyor Carandell que el discurs
fet per part de la regidora senyora Carrasquilla efectivament és un discurs
ideològic, perquè no renuncien a la ideologia. No fan com ells, aplicant el “donde
digo dijo, digo Diego”, perquè un dia diuen una cosa i a l’endemà fan la contrària.
Li recorda, aixímateix, que es trobaven amb un pressupost prorrogat durant dos
anys i no hi havia cap pressupost virtual, malgrat que considera que, segurament,
el regidor senyor Carandell se situa en la virtualitat, perquè manté no haver vist
aquest pressupost. Tot just, no va estar en les negociacions del mateix, però sí els
seus companys, on s’havia parlat de propostes concretes i on hi havia
documentació concreta. Pensa, doncs, que determinades afirmacions no ajuden. Li
recorda al regidor senyor Giralt, que l’acord al qual ha fet esment, respecte a la
Diputació ha estat el PSC que ha forçat el mateix. Lamenta, això sí, la càrrega
que ha suposat la quota de la matriculació de les llars d’infants. En canvi, la
retallada de les aportacions ha estat responsabilitat de la Generalitat, sent una
competència pròpia de la mateixa i no dels ajuntaments. Ara, està bé, farà una
aportació a través dels diners de la Diputació, sense prioritzar aquest tema dintre
del seu propi pressupost. Recorda que aquesta no aportació ja ha tingut efecte a
les famílies del municipi, perquè moltes famílies han hagut de deixar de portar els
seus fills i filles a les llars d’infants. Recorda, així mateix, que els actuals membres
del govern van bloquejar el pressupost anterior i, per tant, no va ser possible
realitzar la tarifació social per beneficiar a totes aquestes famílies. Amb un
pressupost aprovat és possible fer-ho, senzillament perquè hi ha diners
disponibles. Per descomptat, votaran a favor de la proposta plantejada, encara
que resulta estrany que no s’hagi fet abans.
Joan Garriga (UM9-PA): explica que no li sorprenen les estratègies que porten a
terme el grup municipal socialista: el regidor senyor Joel Sans intentant buscar les
clavegueres de les polítiques d’UM9, encara que li diu que a les clavegueres no els
trobaran a ells, però sí, a persones molt representatives del PSC i a noms molt
coneguts; per una altra banda, li sap greu que a la regidora senyora Carrasquilla
no els mereixi cap respecte polític, però li sorprèn que encara es preguntin perquè
van posar pals a les rodes per l’aprovació dels pressupostos anteriors i li explica
que va ser per aquest caràcter patrimonial de la política que tenen els socialistes.
Considera que han jugat contínuament amb allò que és del comú com si fos d’ells,
a causa de la vinculació que han tingut amb el poder desprès de tants anys en ell.
Aquest és dels motius entre molts altres que va impossibilitar l’entesa amb ells.
Diu que hi ha dues maneres d’estar-se a la política: una, com els socialistes, estan
asseguts a la cadira sense arribar a cap acord amb la resta de forces polítiques,
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sent el màxim protagonista i responsable de no arribar a acords és sempre el
govern, que en el cas dels socialistes han prioritzat el fet de mantenir-se en la
cadira.
Per una altra banda, s’equivoca quan parla de traca final de festa, quan les
traques volen indicar inici de festa.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): explica que des de la seva perspectiva era
necessària una modificació de les ordenances dels preus públics de les llars
d’infants, al mateix temps que considera important la reflexió entorn del servei a
causa del mal paper de la Generalitat, en aquest cas com per les necessitats reals
existents. De totes maneres, entén que la proposta no s’acaba d’ajustar
adequadament, perquè hi ha una altra perfil de família perjudicada pel no accés a
una llar d’infants. Per una altra banda, la conseqüència econòmica, segons els
informes existents, tampoc s’ajusta. Buscava una ampliació de més paràmetres,
no, únicament, de tres, qüestió que es soluciona, en part, amb subvencions
puntuals. Considera que no és la millor opció baixar la quota de forma
generalitzada. Per tot això, al cap i a la fi, s’abstindran.
Tomàs Carandell (UM9-PA): diu que intentarà no tornar a parlar mai més del
tema dels pressupostos. Pregunta si van arribar a presentar una proposta de
pressupost en el Ple municipal. I, efectivament, no va ser així. Per tant, diu que és
el fi del debat.
Explica que la proposta presentada és, bàsicament, el fet de complir un
compromís adquirit per part del govern i fer viable l’accés a les llars d’infants a
tots i totes els ciutadans i ciutadanes del municipi que ho necessitin. Això suposa,
per descomptat, tal i com queda reflectit a la proposta, una major implicació
econòmica i política, la qual cosa no estava a les propostes de l’anterior govern.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que respecte a la tarifació social, està d’acord
amb els comentaris realitzats per part de la regidora senyora Scuderi, amb la qual
van arribar a acords, malgrat el que digui el regidor senyor Garriga. Creu que
aquest regidor no s’ha mirat la història del municipi (sembla ser que el regidor
senyor Carandell comenta alguna cosa, per la qual cosa, la regidora li demana que
li deixi parlar i l’alcaldessa l’apremia per tal que continuï). Li recorda que en
l’anterior legislatura van tenir un acord polític amb dues formacions com ICV-EUiA
i ERC, i aquesta legislatura van iniciar, també, un govern amb ICV-EUiA. Li
recrimina que deixi anar afirmacions que no són certes i, per tant, considera que
caldria que modulés les seves afirmacions respecte a la realitat.
Respecte a la tarifació, en el seu moment, ja van proposar que s’incorporés una
altra columna per la part baixa, per aquelles persones que, justament, pitjor ho
estan passant i, a més, que menys possibilitats tenen d’accedir a portar als seus
fills a les llars d’infants, per tal d’afavorir la redistribució. Recorda que, en aquell
moment, no es va acceptar.
Des d’aquest punt de vista, i malgrat, per allò que es veu, que al regidor senyor
Garriga li molesti que li demanin informació, però li recorda que estan en el dret
de demanar informació de tots aquells decrets que considerin necessaris, en
aquest cas, a causa del redactat del propi decret i del propi subjecte del mateix,
degut al fet que els decret ja no contenen els informes dels serveis tècnics ni dels
cossos habilitats. Tenen tot el dret a investigar i fiscalitzar allò que considerin
oportú, com obligació que tenen. Li recorda, així mateix, que el terme “herència
socialista” no l’han utilitzat ells mai, sinó que el van acunyar els membres d’UM9
en el seu moment. Ara, només recullen les expressions que es van inventar i els
repeteixen de forma positiva.
Finalment, sobre els debats i la seva finalització, avança que el grup municipal
socialista acabarà el debat, per la seva banda, quan cregui convenient i necessari,
li retreu al regidor senyor Carandell. Torna a insistir que donaran suport a la
proposta presentada.
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I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria de vint vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció, Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i el Partit
Popular de Catalunya i un vot d’abstenció d’Iniciativa per Catalunya Verds–
Esquerra Unida i Alternativa–Entesa.
5. Aprovació pròrroga de 5 anys de concessió administrativa d’obra i
gestió indirecta del servei públic del complex esportiu municipal
“El regidor Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Coneixement, a petició de Marcos Gordaliza Misian, Regidor d’Esports i
Salut de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta el següent:
Dictamen,
El Ple de la corporació, en la sessió celebrada el 6 de febrer de 2002, va adjudicar
a l’empresa SERAF PENEDÈS SL, el contracte de gestió indirecta del servei públic
municipal del complex esportiu de Sant Pere de Ribes, per un període de 20 anys,
prorrogables fins a un màxim de 25 anys. L’inici del contracte és la data de la seva
signatura que va ser el 26 de març del 2002.
El Ple de la corporació, en la sessió celebrada el 16 d’octubre de 2002, va aprovar
la cessió del contracte de la concessió administrativa d’obra i gestió indirecta del
servei públic del complex esportiu municipal de Sant Pere de Ribes, adjudicat el 6
de febrer del 2002, a l’empresa SERAF PENEDÊS SL, en favor de SERAF GARRAF
SL, quedant subrogada de tots els drets i obligacions que correspon a la cedent en
virtut del contracte signat en data 26 de març del 2002 entre l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i SERAF PENEDÈS.
SERAF GARRAF S.L ha sol·licitat, mitjançant la instància E201407617 de data
10/06/2014, que s’accepti l’ampliació del termini de la concessió segons estableix
el contracte de concessió administrativa, que l’ampliació sigui de 5 anys segons
marca el contracte i que la data de finalització del contracte sigui, per tant, el dia
1 de març del 2029. Aquest allargament previst al contracte possibilitaria una
ampliació del període d’amortitzacions.
Tenint en compte que el servei que està prestant el Centre Esportiu Municipal per
part del concessionari als ciutadans és positiu en base, a les dades de l’enquesta
de satisfacció dels usuaris presentada al 2009 per SERAF GARAF SL i en base a
l’informe del Servei d’Esports, i vistos els informes de Secretaria, Intervenció i el
de Serveis Tècnics d’Esports, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1.

Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa d’obra i
gestió indirecta del servei públic del complex esportiu municipal de Sant
Pere de Ribes de l’empresa SERAF GARRAF SL, per cinc anys més, amb
data de finalització del contracte per l’1 de març de. 2029.

2.

Notificar l’acord a l’empresa interessada.

El president de la Comissió Informativa,
Sant Pere de Ribes, 7 de juliol de 2014”
Marcos Gordaliza (CiU-ViA): explica que ja fa temps que estan treballant
conjuntament amb l’empresa gestora de l’Espai Blau. Reconeix que amb els
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números d’aquesta concessió en aquests moments no és viable, ni per l’empresa,
ni per l’ajuntament en un futur. Ja va explicar a la comissió informativa que
aportarien la informació necessària per tal d’explicar perquè s’arriba a aquest
punt, la qual s’ha anat lliurant, més o menys. Explica que quan es va fer el plec,
es va comptar amb unes suposicions i amb unes condicions que mai s’han arribat
a produir, degut al fet que es comptava amb la població de Les Roquetes, la qual
cosa no ha passat mai, pel transport o perquè han obert espais nous a Vilanova,
on les persones de Les Roquetes poden arribar caminant. Respecte a l’empresa
gestora considera que estan fent una feina, intentant reinventar-se per tal
d’aconseguir nous clients. Cal dir que es van trobar, l’any 2012, amb la pujada de
l’IVA, el qual el van aplicar als socis de la instal·lació, però amb noves fórmules
per tal que la gent no marxés. Malgrat tot això, comenta que la mitjana de socis
a instal·lacions esportives, a nivell català, està entre el 9% i l’11%, a l’Espai Blau,
només amb els habitants de Ribes, està en un 11%. Amb això, vol dir que el
centre ja està fent les coses bé i una bona feina.
Per això, tot just, la proposta de pròrroga de cinc anys més, en els quals
l’empresa pugui continuar amortitzant la seva inversió i poder donar continuïtat a
aquest projecte. Cal dir que ara es vol ampliar aquest projecte, amb la instal·lació
de dues pistes de pàdel.
Finalment, explica que no es crearan llocs de treballs, però el que s’intenta és
salvar els llocs de treball ja existents, malgrat que aquesta empresa estigui
preocupada per la seva economia, la de l’ajuntament, però també es preocupa
dels ciutadans i dels seus treballadors.
Joel Sans (PSC-PM): recorda que a l’any 2002, quan es va signar tot el projecte
amb Seraf Penedès (després, Seraf Garraf), el seu grup ja va donar el suport
corresponent, perquè no deixa de ser un bon servei, en l’àmbit de l’esport, pel
municipi. Continuen, per tant, apostant per aquest servei. Confirma que donaran
suport perquè creuen en el projecte i en el fet que cal continuar donant el servei al
ciutadà, per tal que aquest sigui bo, tal i com els consta. Considera que és el
moment d’apostar-hi i donar tot el suport. Recorda, això sí, que aquest
allargament de cinc anys ja estava reflectit en el plec, per tant, tampoc estan fent
res extraordinari. Confirma, doncs, que votaran a favor, un cop vistos tots els
informes relacionats (Secretaria, Intervenció i serveis tècnics d’Esports). Demana
al regidor d’Esports, el senyor Gordaliza poder quedar per treballar conjuntament
respecte a l’evolució i la gestió de l’Espai Blau, degut al fet que el seu grup està
interessat en que així sigui i de forma sistemàtica puguin tenir reunions.
José Asín (PPC): confirma que el seu grup votarà a favor. De totes maneres,
considera que si les persones de Les Roquetes no han anat a l’Espai Blau,
segurament ha estat perquè no han estat prou incentivats, per exemple, a través
de subvencionar el transport per tal que no marxin caminant a Vilanova.
Considera, per tant, que caldria fer alguna cosa. Malgrat això, el vot del seu grup
serà favorable.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que donaran suport i, a més, agraeix
que s’atengués la seva demanda per part de la regidoria d’Esports de proporcionar
les memòries del servei i les prestacions de l’empresa i la seva col·laboració.
Demana, per tant, que continuï aquesta estreta col·laboració entre l’empresa i
l’ajuntament. Es felicita que s’hagi recuperat la natació dels nens i nenes
escolaritzats al municipi. Aquest espai és, al cap i a la fi, per tota la família.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
pel vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
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6. Aprovació declaració serveis essencials i prioritaris
“El Sr. Francesc Pérez Tenes, President de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació, presenta el següent,
DICTAMEN.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització, i sostenibilitat de
l’administració local, ha modificat el règim de competències dels municipis i en
concret els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 i ha establert els serveis públics que
son necessaris per tal que els municipis puguin exercir les seves competències i
prestar els serveis numerats en dits articles.
Els serveis es classifiquen en: propis (obligatoris i potestatius); delegats d’altres
administracions i impropis.
1.- PROPIS. Les competències i serveis propis que es preveuen als articles 25 i 26
de la LBRL.
2.- DELEGATS. D’altres administracions. Hauran d’eliminar duplicitats i es
determinarà l’abast de la delegació; el seu contingut la durada (màxim 5 anys) i
els termes en que es realitza. Es regula la delegació de competències a l’article 27
de la Llei 7/1985, modificada per la LRSAL.
3.- IMPRÒPIES. Aquelles que no els han estat atribuïdes als municipis ni per
L’Estat, ni per l’Estatut D’autonomia ni per les lleis sectorials estatals i
autonòmiques i que requereixen informes (preceptius i vinculants) del
Departament de la Generalitat de Catalunya sobre inexistència de duplicitats i
sobre sostenibilitat financera.
Per decret de l’alcaldia 17/2013, d11 de gener, de Mesures per a contenció de la
despesa de personal, es van considerar sectors prioritaris els derivats de la de crisi
financera i d’atur en el municipi, per tal de donar suport i assessorament a les
persones que pateixen aquestes situacions, així com els relacionats amb la
seguretat ciutadana i l’ordenació del tràfic de vehicles, i ordenació, gestió,
execució i disciplina urbanística, gestió i conservació de la via pública i edificis
municipals i que es determinen en:
a) Seguretat en llocs públics i ordenació del tràfic de vehicles i persones en les
vies urbanes.
b) Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
c) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística.
d) Gestió i conservació de la via pública i edificis municipals
e) Funcions relacionades amb la promoció econòmica, l’ocupació i la formació
permanent en el municipi.
f) Vigilància i medi ambient del territori del municipi.
g) El manteniment de les escoles del municipi.
I relatives a contractacions temporals de personal, va resoldre el següent:
La contractació temporal de personal laboral i/o el nomenament de funcionaris
interins als supòsits següents es realitzarà únicament en els supòsits i per
necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics
prioritaris o essencials, es consideren en aquest sentit la substitució o contractació
de:
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a) Personal de la Policia Local i personal administratiu relacionat amb el
departament de Governació.
b) Personal amb prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social,
treballadors socials, educadors socials, tècnic mitjà de serveis a les persones i
personal administratiu de l’Àrea.
c) Personal relacionat en l’ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística, com
poden ser tècnics superiors en dret, arquitectes o enginyers tècnics.
d) Personal relacionat amb el manteniment de la via pública, edificis municipals i
jardins com poden ser, arquitectes, arquitectes tècnics, encarregats de les
brigades d’obres i jardineria, oficials de 1ª i 2ª
e) Personal amb funcions de promoció econòmica, de l’ocupació i formació
permanent al municipi, tècnics de promoció econòmica, tècnic mitjà de promoció
econòmica, tècnic mitjà de serveis a les persones i educadors especialitzats.
f) Personal amb funcions relacionades amb la vigilància i el medi ambient, com
vigilants notificadors i tècnic mitjà de medi ambient.
g) Personal amb tasques relacionades amb el manteniment de les escoles, com
conserges.”
Aquest Decret es va dictar abans de la reforma de la Llei de règim local, RSAL.
D’altre banda, l’article 21.Dos de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, estableix que durant l’any 2014
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors,
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
I amb posterioritat es va dictar la Llei 27/2013, de modificació de la Llei de règim
local.
A mes, el Departament de Presidència de la Generalitat, en data 17 de juny ha
dictat el Decret-Llei 3/2014, pel que estableix mesures urgents per a l’aplicació a
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que requereix adequar els
serveis essencials i prioritaris a la seva ordenació.
Per tot l’antedit:
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar Serveis públics essencials de l'Ajuntament, els serveis mínims i
essencials recollits a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local següents:
a) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica en les zones urbanes.
b) Cementiri.
c) Recollida de residus.
d) Neteja viària.
e) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
f) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
g) Parc públic.
h) Biblioteca pública.
i) Tractament de residus.
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j) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció
i gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació
de la edificació. Llicències inspecció i control preventiu.
k) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i les prestacions
de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials.
l) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.
m) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària.
n) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Segon. Declarar que els següents sectors tenen la naturalesa de prioritaris:
o) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis,
p) Trànsit.
q) Protecció de la salubritat públic en els termes de l’article 52 de la Llei
18/2009, de salut pública.
r) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives.
s) Promoció de la cultura i equipaments culturals
t) Suport a la educació, en els termes que preveu la RSALT i el Decret-Llei
3/2014, de 17 de juny.
u) Contractació.
v) Recursos humans
w) Registre.
x) Defensa jurídica
y) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
Tercer. Declarar les competències i serveis públics prioritaris de caràcter impropi,
a tenor del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014,
els següents:
-

Ocupació.
Escola d’Adults.

Quart. Aprovar les categories professionals que es consideren prioritàries i que
afecten al funcionament dels serveis públics essencials:
a) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica en les zones urbanes.
b) Cementiri.
c) Recollida i tractament de residus. Tècnic mitjà de medi ambient.
d) Neteja viària. oficials de 2ª, encarregat de brigada i jardineria, cap
manteniment jardineria i neteja.
e) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
f) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques. Oficials de
1ª, oficials de 2ª, encarregat d’obres, edificis i via pública.
g) Parc públic. Oficials de 1ª, oficials de 2ª, encarregat de brigada i
jardineria,.
h) Biblioteca pública. Auxiliar de biblioteca
i) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció
i gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació
de la edificació. Llicències inspecció i control preventiu. Cap de Servei,

21

Ple ordinari
15 de juliol de 2014

arquitecte, advocat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, delineant, cap
administratiu personal administratiu relacionat amb les funcions del servei.
j) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i les prestacions
de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials. Cap de
Servei, Cap de Secció, treballador social, educador social, tècnic mitjà de
serveis a les persones, cap administratiu i personal administratiu relacionat
amb les funcions del servei.
k) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu. Secretaria
Municipal, tècnic superior en dret.
l) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària. Interventor, Cap de Servei, tècnic de serveis econòmics,
Cap Administratiu, personal administratiu relacionat amb les funcions del
servei.
m) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. Tresorera, personal
administratiu relacionat amb les funcions del servei.
En relació als sectors tenen la naturalesa de prioritaris les categories són:
n) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. Agents i
caporals de la Policia Local, Sergent, Inspector Cap de la Policia Local,
auxiliar tècnic de governació
o) Trànsit. Agents i caporals de la Policia Local.
p) Protecció de la salubritat públic en els termes de l’article 52 de la Llei
18/2009, de salut pública.
q) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives. Tècnic de Gabinet serveis a
les persones.
r) Promoció de la cultura i equipaments culturals. Tècnic de Cutura.
s) Suport a la educació, en els termes que preveu la RSALT i el Decret-Llei
3/2014, de 17 de juny. Tècnic Mitjà de Serveis a les persones.
t) Contractació. Cap administratiu
u) Recursos humans. Cap de Servei, tècnic mitjà de recursos humans.
v) Registre. Personal relacionat amb el padró d’habitants i auxiliar
administratiu OAC
w) Defensa jurídica. Advocat, tècnic superior en dret.
x) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius. Cap de
secció, tècnic mitjà d’informàtica, tècnic especialista d’informàtica.
En relació als serveis públics i competències prioritaries de caràcter impropi, a
tenor del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014, les
categories professionals són:
-

Ocupació. Personal plans ocupació.
Escola d’Adults. Professor escola d’adults.

Cinquè. Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats
de personal:
1) Com a regla general, durant l'exercici 2014 no es procedirà al nomenament de
funcionaris interins ni a la contractació de personal laboral temporal, ni a les
substitucions de personal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es
pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només amb relació als serveis, funcions
i categories que la Corporació ha considerat prioritàries o essencials.
2) Aquestes contractacions que es puguin realitzar per a els serveis declarats
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essencials o prioritaris, no podran excedir en cap cas, de les consignacions
pressupostàries del Capítol I del pressupost de personal 2014, amb la limitació
referida al corresponent al exercici 2013.
3). Es podrà realitzar convocatòria de promoció interna per a el manteniment dels
serveis essencials i prioritaris, sense que s’hagi de recórrer a la incorporació de
personal de nou ingrés, quan així es justifiqui i sempre que la convocatòria
s’acompanya de l’amortització de les places que restin vacants en el grup
immediat inferior.
Sisè. Publicar aquest acord per a general coneixement.
Sant Pere de Ribes, 26 de juny de 2014.
EL PRESIDENT DE L’ÀREA.
Francesc Pérez.”
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que arran de la reforma de la llei de règim
local, anomenada LRSAL estableix que durant l’any 2014 no es podrà contractar
personal temporal ni nomenar personal estatutari temporal, ni funcionaris,
interins, llevat de casos excepcionals, de necessitats urgents i inajornables.
Posteriorment, en data 17 de juny, a través d’un decret de llei, la Generalitat
requeria conèixer els serveis essencials i prioritaris en funció de la seva ordenació.
Aquesta proposta presentada, per tant, es poder contractar personal per
substitucions i vacants. Bàsicament, amb tres finalitats: garantir els llocs de
treball del personal de l’ajuntament; garantir la continuïtat de la prestació de
serveis que té l’ajuntament com a competències pròpies; i donar resposta al pla
de reactivació que ja s’havia iniciat i el qual va ser presentat el passat mes de
maig. A més a més, en aquesta proposta s’incorporen les aportacions realitzades
per part dels diferents grups en el sí de la unta de portaveus, com per exemple, la
incorporació dels auxiliars administratius del Servei d’Atenció a les persones o les
aportacions realitzades per part del Comitè d’Empresa que es referia a diversos
llocs de treball.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): es mostra molt agraïda pel fet que s’hagi
valorat la seva aportació per part del govern. Afirma que, dintre de la pena, és
una alegria haver pogut aquesta declaració. Està contenta que l’ajuntament hagi
entomat una cosa que estava mal feta, pendent d’arreglar-se. Explica que la nova
llei apretava més encara, en els llocs on no hi havia aquest tipus de declaració.
Recorda que tot això arrenca a l’agost de 2011, quan Zapatero i Rajoy canvien la
constitució. Això va portar a unes eleccions i a un ajustament del dèficit de
l’administració pública, la qual cosa va comportar l’aprovació d’un decret del
govern d’en Rajoy que va entrar en vigor al gener de 2012. És, de fet, des de
llavors, que una institució com l’ajuntament de Sant Pere de Ribes ha vist vetada
la seva capacitat de substituir una persona per una altra en cas de malaltia. En el
cas d’administracions de proximitat com l’ajuntament és més complicat, encara,
podent-se trobar en la situació que en el cas d’una persona malalta ens veiessin
abocats a un servei públic tancat.
Recorda que les conseqüències de l’aprovació d’aquest decret a l’1 de gener de
2012, va portar al seu grup a plantejar al govern del PSC d’aleshores de fer
aquest tipus de decret-declaració, encara que reconeix que era difícil sense tenir
un pressupost vigent i en condicions. Malgrat tot això, i pendents de la part
pressupostària, es va fer el decret, encara que un any desprès. Ella, recorda, que
ho va plantejar, també, a la vista de les baixes laborals produïdes durant el 2012 i
part del 2013, en canvi la resposta va ser anar de l’alcalde a la regidora de
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recursos humans; de la regidora de recursos humans al càrrec de confiança de
l’ajuntament, en JL; de l’únic càrrec de confiança de l’ajuntament al director de
recursos humans; del director de recursos humans un altre cop a JL; d’en JL a
l’alcalde; de l’alcalde a la regidora de recursos humans; de la regidora de recursos
humans... així durant un any, pujant i baixant per la Vinya d’en Petaca, però al
final s’aconsegueix a base de dir adéu-siau (decret 17 de 2013). De totes
maneres, no va servir per res, perquè tot just aquest decret es va arribar a
aprovar amb un informe desfavorable de Secretaria. Recorda que va arribar al
gener de 2013, amb certes necessitats urgents de baixes a Serveis Socials i Medi
Ambient, sent un problema important, inclòs afectant a l’escola d’adults, afecta a
Secretaria, també, quan no es tenen les actes... Tot això va ser un motiu més,
encara que no dels deu primers, pel qual va sortir el seu grup de dins d’un govern
que no avançava. Ara, ha considerat, que era el moment d’explicar-ho, també.
Considera, per tant, que amb aquesta declaració, aquest govern demostra una
sensibilitat que va més enllà del que pugui demanar o no una llei determinada,
agafant-se a un marc ampli. Al final, al cap i a la fi, persones imprescindibles a
l’ajuntament hi ha. És important, per tant, no haver de tancar portes a les
persones quan venen a demanar una llicència o una beca, per exemple, perquè el
treballador públic no hi és i tampoc ningú que el pugui substituir. Felicita al govern
i li demana que es cobreixi tot allò que resta pendent actualment i amb premura.
Ho demana si us plau.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el seu grup està en contra de la deriva
cap als ajuntaments del Partit Popular en el govern de l’Estat, amb l’aprovació de
la llei LRSAL. Els ajuntaments, sent l’administració més propera, no té sentit, ni és
el que toca per tal de solucionar els problemes dels ciutadans, que cada cop tingui
menys competències i menys finançament.
La proposta presentada és el que cal fer. Diu que s’han viscut molts anys sense el
finançament adequat, però amb més competències, si cap, de les que corresponen
a una administració local (escoles d’adults, llars d’infants...). Si el govern central
no hagués fet aquesta “aposta” per reduir les competències i el finançament de les
administracions locals, limitant la seva capacitat d’actuació, en aquest cas, no
caldria aprovar aquesta declaració. Per tant, la proposta la veuen amb bons ulls
per tal d’aprovar-la, malgrat el canvi continu de criteris per part del govern, sent,
a més a més, l’informe d’Intervenció clarament desfavorable. Confirma que el seu
grup votarà favorablement, perquè consideren que els ajuntaments han de
continuar sent les peces claus per tal de resoldre les peticions i els problemes dels
ciutadans i les ciutadanes.
Respecte a la història explicada per part de la regidora senyora Scuderi, pensa
que li haurien de donar un premi a la inventiva, amb la percepció que té de les
coses i de la realitat, i dels sis anys que ha estat al govern. La regidora diu que
ella, també, té la seva pròpia percepció i les consideracions d’allò que va fer
durant aquests anys al govern, la regidora senyora Scuderi, però afirma que no ho
despatxarà en públic davant de tothom i tampoc es farà la víctima, ni es dedicarà
a desprestigiar la decisió que la va portar a sortir del govern a la regidora senyora
Scuderi. Però, així sí, cadascú té la seva opinió sobre la seva sortida del govern i
al fet que donés suport a d’altres grups per tal de configurar un altre pacte.
Reafirma, malgrat tot, que qui són veritablement importants són els ciutadans, i
no ells i els seus pensaments. Per tant, els ciutadans ja pensaran si el que ha fet
la regidora senyora Scuderi és coherent o no ho és i si el que explica és veritat o
no és veritat. Aquesta percepció sobre la seva coherència també se li podria
preguntar als companys de coalició de la regidora senyora Scuderi, els quals van
trencar la seva coalició tot just perquè no se la creien. Aquest paper d’haver
treballat incansablement pel municipi, el paper de víctima o el paper d’haver donat
pràcticament la seva vida davant dels pèrfids socialistes que mai li feien cas, és,
tot just, en la seva pròpia expressió d’allò que explica on està la seva pròpia
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credibilitat. Afirma, per tant, que no perdrà ni un minut més en parlar d’això, i que
siguin els ciutadans els que jutgin, que pensin i que decideixin al final que és el
que volen fer.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana fer un prec perquè se li ha dit
mentidera. Vol que se li faci arribar a la regidora senyora Abigail Garrido còpia del
decret 17/2013 i el informe desfavorable que l’acompanyava, perquè sembla ser
que no se’n recorda.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que el seu grup s’abstindrà. Recorda que amb
la proposta d’avui, es pot solucionar part del problema existent. La seva
abstenció, per això, serà positiva, perquè consideren que Ocupació és un servei
bàsic i hauria de dependre de l’ajuntament directament, havent de ser part activa
en la creació d’ocupació.
Per una altra banda, respecte als comentaris realitzats per part de la regidora
senyora Scuderi, li sembla curiós que l’oposició estigui fiscalitzant contínuament a
la mateixa oposició, intentant justificar la seva mala gestió com a part de l’anterior
govern donant les culpes a la resta per les seves errònies decisions. Es contradiu
contínuament, la regidora senyora Bàrbara Scuderi.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que era necessari dir-ho en públic,
malgrat que alguns considerin que és millor despatxar en privat, perquè es tracta
de qüestions d’interès públic que cal discutir i expressar en el marc del ple
municipal. Tot just, acusa al grup municipal popular de queixar-se contínuament
que no tenen les actes a temps. Recorda que, fins llavors, no es podia substituir a
la gent perquè el Partit Popular no els deixava i perquè el decret que es va fer a
l’any 2013 estava mal fet. Reafirma que, per la seva part, no és un canvi d’opinió,
ans al contrari, és una lluita contínua. Tot just ha expressat les seves felicitacions,
perquè es tirés endavant aquesta proposta. No es tracta d’un element baladí. Ha
tingut, en definitiva, la necessitat de dir-ho, perquè, a vegades, és necessari que
es vegi com costen les coses, per una altra, i per una altra, com una voluntat
política mou muntanyes si és necessari.
Joan Garriga (UM9-PA): afirma que hi ha dues coses que agraeix, arran del seu
discurs, a la regidora senyora Scuderi. Considera que és bo expressar les coses
perquè sinó no s’entenen diferents posicionaments, tal i com ho ha fet ella.
Aquesta transparència, en definitiva, ajuda. Caldrà fer un ús més habitual
d’aquesta transparència perquè serà una exigència de la ciutadania.
Històricament, cal recordar que aquesta proposta surt d’unes decisions polítiques
presses per part d’uns governs concrets i unes posicions concretes des d’Europa.
Això comporta una submissió envers aquestes directrius. Tot això, està posant en
qüestió permanentment la capacitat dels ajuntaments de fer allò que feien i de fer
allò que la ciutadania els pugui demanar. Aquesta llei, a més, ha anat
acompanyada d’un desprestigi cap als ajuntaments, tal com feien un constant
malbaratament de fons públics, etc. En definitiva, considera, que està en joc la
capacitat dels ajuntaments de donar els serveis de la millor forma i manera que
creguin convenient. I, finalment, el que pretén aquesta llei és la capacitat de fer
política per part dels ajuntaments. Els ajuntaments acabarien convertir-se en
simples gestors, però la ciutadania exigeix contínuament la prestació d’aquests
serveis per part dels ajuntaments.
Explica, també, que la declaració que es porta per la seva aprovació, no és la
panacea de res, sinó un instrument més al servei en aquesta lluita en la voluntat
de voler mantenir tota una sèrie de serveis, els quals afecten directament a les
persones, i més en un moment com l’actual. Creu que està bé que aquest debat
relacioni els posicionaments polítics considerats amb unes lleis que invaliden una
sèrie de qüestions i la capacitat dels ajuntaments de fer política. Es felicita que la
gran majoria dels regidors i regidores del Ple estiguin a favor d’aquesta declaració.
Diu, a tall d’exemple, per una altra banda, que voler tirar endavant el pla de
reactivació en el marc de la llei actual, ho troba bastant desanimant.
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Javier Rodríguez (PPC): recorda que quan es fan unes lleis, sigui qui sigui qui
les faci, es fan per tot l’Estat espanyol i per tots els ajuntaments. Hi ha, tot just,
alguns ajuntaments que no compleixen els requisits financers per poder optar a
oferir aquests serveis que s’anomenen, a no ser que tinguin altres formes de
finançament. Considera que no és tant complicat l’assumpte del qual estan
parlant. Afirma que en el cas del nostre ajuntament, aquest no queda perjudicat
perquè hi ha un altre procés pel qual passar per obtenir aquests serveis.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que la regidora senyora Scuderi, que ha
tingut responsabilitats de govern, encara que suposa que ara també les té, encara
que a l’ombra, ha passat de puntetes per una qüestió que és summament
important: tenir o no tenir un pressupost. El fet de poder substituir o no un
personal, poder fer una contractació o no té a veure amb no tenir un pressupost
prorrogat i sí tenir un pressupost aprovat. Les acusacions que fa, sembla que li
vagin bé perquè així justifica la seva sortida del pacte per aconseguir portar a
terme la seva estratègia de donar suport a un altre govern. Les raons només les
sap ella, perquè ni els seus companys de coalició són coneixedors i encara s’ho
pregunten (la regidora senyora Scuderi diu que l’avorreix i la regidora senyora
Garrido li contesta també li avorreix ella amb el seu constant victimisme). La
regidora senyora Scuderi, interrompent la intervenció en curs fa un comentari
dient que “era regidora de recursos humans i m’he oblidat” (l’alcaldessa li crida a
l’ordre). Afirma que d’històries es podrien explicar moltes, d’ambdues bandes,
però no és aquesta la prioritat del seu grup. Li demana, per això, que sigui
objectiva davant de determinades afirmacions. Si realment no hi havia un
pressupost aprovat, les prioritzacions i l’oportunitat de poder fer front a despeses
de substitucions, etc... tenien a veure amb despeses de capítol 1, les quals
estaven prorrogades. Per la seva part, afirma que no vol entrar en més
polèmiques. Espera, finalment, que amb aquesta declaració es pugui arribar a
donar un servei més acurat als ciutadans, per la qual cosa fiscalitzaran tot aquest
procés en la gestió general del municipi.
Demana al govern, finalment, que s’encarreguin d’atraure noves activitats
econòmiques al municipi, que puguin proporcionar nous llocs de treball, sobretot,
les que s’acosten i volen ubicar-se al municipi.
Es proposa incloure, segons aportació realitzada per part de la regidora senyora
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E), també, els auxiliars administratius de Serveis a les
Persones. A més a més, l’alcaldessa, també, proposa afegir les aportacions
realitzades per part del comitè d’empresa, en el seu escrit de data 11 de juliol i
número de registre d’entrada E201409050.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria de divuit vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció, Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Iniciativa
per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa, i tres vots d’abstenció
del Partit Popular de Catalunya, amb la incorporació de les aportacions proposades
per part de la regidora senyora Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E) i l’alcaldessa, i
recolzades per part de la majoria de la resta de grups municipals.
7. Modificació de plantilla 2014
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori,
Finances i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel
Lucas i Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
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Vist que l’article 14 i 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les entitats
locals han d’aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball existents a la seva
organització.
Vist el que disposen els articles els articles 69 a 71 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Vist l’informe núm. 164/2014 de 23 de juny emès pel Cap de Servei de Recursos
Humans on s’informa dels canvis que es proposen en la plantilla de personal
El tràmit d’informació al Comitè d’Empresa i a Junta de Personal es va fer en la
reunió del dia xx de juny de 2014
Vist l’informe de secretaria núm. xxx/2014
Vist l’informe d’intervenció núm. 2014/
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 el següent canvi:
De personal laboral: Creació d’una plaça de tècnic mitjà de medi ambient grup de
classificació A2 per promoció interna.
Segon.- Publicar la modificació de la plantilla al BOP i al DOGC, en els termes
previstos a la llei, i enviar-ne una còpia als òrgans competents.
Tercer.- 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.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 23 de juny de 2014.”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que aquesta proposta és una més d’altres
decisions que s’han pres en l’última rlt i plantilla que es va aprovar en aquest Ple.
Es tracta de la creació d’una plaça de tècnic mig de Medi Ambient, grup de
classificació A2, per promoció interna. Hi ha la possibilitat de crear aquesta plaça
perquè existeix després de la darrera aprovació de l’rlt, d’una plaça inferior que
permet aquesta promoció interna, que és la d’auxiliar tècnic de Medi Ambient, que
quedarà amortitzada quan es faci la promoció interna. Explica que la plaça
d’auxiliar de Medi Ambient es va suprimir de la plantilla a l’any 2008. En la darrera
modificació de l’rlt es rehabilita la plaça d’auxiliar tècnic de Medi Ambient, que, de
fet, és la que la treballadora tenia en propietat desprès d’haver guanyat unes
oposicions i per un error es va amortitzar. Segons el director de recursos humans,
és l’únic treballador que es troba en aquesta situació, la d’haver-li amortitzat una
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plaça que tenia en propietat i, per tant, no es pot interpretar que creï precedent,
sinó que tanca un tema que sorgeix d’un error. Per tant, es proposa la creació
d’aquesta plaça de tècnic mig de Medi Ambient, condicionat a una promoció
interna. Recorda que s’ha fet arribar, al matí, còpia de l’acord signat per part dels
representants sindicals, on mostren la seva conformitat amb aquest fet. Demana
el suport de la resta de grups per tirar endavant aquesta proposta.
Javier Rodríguez (PPC): confirma, d’entrada, que el seu grup votarà en contra.
El seu grup, considera, tal i com ja ha expressat en anteriors plens, que aquest
govern està utilitzant diferents criteris a l’hora de confeccionar la plantilla. El que
es fa per uns treballadors no es fa per uns altres, o al contrari. No vol discutir amb
el govern la forma d’actuar que tenen, però volen deixar reflectit que no estan
gens d’acord amb aquestes decisions.
Lluís Giralt (CiU-ViA): reconeix que pot donar aquesta sensació que explica el
regidor senyor Javier Rodríguez, el fet de sortir d’una situació errònia que porta a
una altra situació de difícil arreglar, però no és veritat que es tingui un tracte
diferent entre els treballadors de l’ajuntament. Analitzen cada cas i donen
solucions particulars a cada cas, perquè es parteix de situacions diferents. Reitera
que no és veritat que es doni un tracte diferent als treballadors de l’ajuntament. Li
emplaça, al regidor senyor Rodríguez, que si cap dubte, li intentaran explicar els
casos que han fet fins ara. Diu que davant de la sensació que pugui tenir el
regidor, el govern ha de dir que no és així.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda quan es va fer l’aprovació del pressupost, de
la plantilla i la modificació de l’rlt, era el moment, amb criteris generals, per tal
que l’equip de govern hagués introduït els canvis que creies oportú per ajustar allò
que considerés. Sempre s’ha dit que estan en el seu dret de fer-ho, a l’igual que
altres governs també ho estan i quan no s’està d’acord doncs es diu. En aquests
moments, per tant, s’està fent una plantilla “a la carta”, ni més ni menys, quan la
reflexió general l’havien d’haver fet en el moment de l’aprovació de la plantilla i
l’rlt. Aquestes accions demostren, únicament, que les decisions no es van analitzar
i no es van prendre quan tocaven. Malgrat això, el govern té dret a realitzar els
canvis que considerin, a l’igual que els treballadors tenen el dret, si no estan
d’acord o consideren que aquests canvis no s’ajusten a dret, de fer el camí que
creguin més oportú. De fet, recorda que respecte a les decisions que ha pres el
govern sobre determinats treballadors, té constància que aquests han fet els seus
passos, al·legacions i la denúncia corresponent, per la manera en la qual han estat
tractats per part d’aquest govern. En canvi, com en el cas que tracten avui, en el
seu moment no es va dir res.
Finalment, afirma, de nou, que el moment d’aquests moviments hauria d’haver
estat quan es va aprovar la plantilla i es va modificar l’rlt.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que, en aquest sentit, el procediment aquest ja es
va plantejar en el moment que es va aprovar l’rlt i, per tant, es volia fer tot
conjuntament, però, tècnicament, es va considerar que primer s’havia de fer una
cosa i desprès una altra. Li diu a la regidora senyora Garrido que ha barrejat casos
diferents, perquè una cosa és l’organització funcional i l’estructura de
comandament que ha decidit el govern i una altra cas que parteix d’una situació
inexplicable i errònia i, per tant, el que s’ha fet es tornar a aquest treballador a la
situació inicial, perquè tenia una plaça en propietat que se li va amortitzar. El
govern vol donar continuïtat a l’organització per la qual hagin dos tècnics de medi
ambient.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): fa el prec que es faci arribar, en altres ocasions,
els acords amb el comitè d’empresa amb anterioritat.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
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Entesa, set vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal i tres vots en contra del Partit Popular de Catalunya.
8. Acord sobre contractació de persones aturades
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori,
Finances i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel
Lucas i Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que en data 17 de juny de 2014 es va signar entre els Representants del
Treballadors i l’Ajuntament l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades en el marc dels programes de treball i formació o d’altres similars
promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Diputació de Barcelona o
directament per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que la signatura d’aquests acords suposen la modificació del Conveni
Col·lectiu i del Pacte de Funcionaris, per tant, l’òrgan competent per a la seva
aprovació és el Ple de la Corporació.
Vist l’informe del cap de Servei de Recursos Humans on s’informa de l’Acord signat
amb la representació dels treballadors.
Vist l’informe de Secretaria.
Vist l’informe d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Proposo al Ple de la Corporació, que adopti el següent acord,
1er. Aprovar l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc dels programes de treball i formació o d’altres similars
promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Diputació de Barcelona o
directament per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri adoptarà
l’acord que cregui més adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 23 de juny de 2014”
Joan Garriga (UM9-PA): explica que l’acord proposat només estableix la
retribució de les persones aturades que participen en els programes referits al
mateix acord, amb la finalitat d’incentivar la seva contractació i millorar la
garantia de la seva suficiència retributiva. Per una banda, considera que és bo
establir acords que permetin avançar en aquest camí i, per una altra, els criteris
utilitzats en el moment actual de situació d’un índex d’atur molt elevat al país, han
estat aplicats per afavorir al màxim la integració de les persones seleccionades de
situació aturada de llarga durada, per trencar, tot plegat, la situació actual. Per
una altra banda, és important la voluntat de les parts que subscriuen aquests
acords per tal de fomentar l’ocupabilitat. Cal fer èmfasi, per això, en la lectura que
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es pot fer envers el repartiment de la misèria i de la situació de precarietat
existent, en aquest cas. Considera que haver de decidir des del govern, que es
prima més si l’ocupació i la retribució, quan es parla de sous miserables, és
emprenyador. Vol expressar, finalment, que en cap moment es vol fer potenciació
d’aquest repartiment de la misèria i que no s’està d’acord amb els 850 euros
mensuals que es donen. Segons els serveis tècnics, caldria fer arribar al màxim
nombre possible de persones aquestes oportunitats.
Javier Rodríguez (PPC): recorda que el seu grup, sense entrar en grans
consideracions, sempre recolza les polítiques actives d’ocupació promocionades
per part de l’ajuntament. També, és cert, que han posat de manifest en diverses
ocasions, que respecte als acords als quals puguin arribar els representants dels
treballadors i el govern de l’ajuntament, no posaran tampoc cap problema.
Confirma que amb la proposta presentada sí que estan d’acord, llavors, perquè
queda reflectit que l’ocupació és un servei prioritari. Recorda, així mateix, que és
prioritat del seu grup aconseguir la reducció de la taxa de l’atur en el municipi.
Confirma que recolzaran la proposta.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que en d’altres ajuntaments ja s’està
treballant en la línia de la proposta presentada i han fet les propostes suggerides
(L’Hospitalet, Manresa, Vilafranca, Arenys...). Recorda, també, que l’anterior equip
de govern ja treballava en aquesta línia i, de fet, fa uns mesos van presentar el
seu pla de xoc al nou govern, el qual incloïa aquestes i d’altres mesures per tal de
combatre l’atur i afavorir la cohesió social entre les persones del municipi que ho
requerissin. De totes maneres, destaca que en la proposta no es fa esment de
quins programes es faran, quantes persones es contractaran, durant quan de
temps, per quines feines es contractaran i quins seran els requisits. Això ja ho van
comentar en el moment que van presentar el famós pla de reactivació, on
exposaven les seves voluntats, com un brindis al sol. Amb aquestes voluntats ja
estaven d’acord, perquè recorda que moltes d’elles les havien proposat ells, en el
seu moment. Però no hi havia concreció i ara s’està demostrant, ni en el pla de
reactivació ni en el pressupost, on es posava una partida amb diners però sense
saber a que es dedicarien. Ja van demanar, per tant, que fessin un exercici de
concreció en aquesta no especificació, per tal que expliquessin com i en què es
gastarien aquests diners i quants llocs de treball podria generar això. Ara, el
govern, planteja que s’aprovi una xifra d’un salari determinat, que ja avança que,
èticament, considera que no s’hauria d’aprovar. La qüestió, efectivament, que
estan fent es administrar la misèria existent.
En canvi, sí que caldria treballar en una altra línia que el govern no ho està fent.
No s’està fent des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i de Promoció
Econòmica ni des de la regidoria d’Urbanisme, el fet de consolidar projectes
d’activitat econòmica que porten inversors que volen invertir en el municipi de
Sant Pere de Ribes. Demana, per tant, que es posin a treballar per tal que això
sigui efectiu i que no calgui repartir aquests sous que no agraden gens. Demana
que es busqui l’encaix necessari, per tal que aquestes inversions econòmiques
puguin quedar-se al municipi, segons els criteris del govern. Es torna a posar a
disposició del govern per donar un cop de mà, si és necessari, i treballar
conjuntament en el desenvolupament d’aquestes activitats. Recorda que ja van
proposar una mesa de treball per tal d’activar aquestes inversions i això pogués
generar llocs de treball reals per la ciutadania. I, per tant, que no calgui parlar de
la taxa d’atur o dels ajuts socials, etc., els quals són necessaris i imprescindibles
actualment, però la gent el que vol es treballar. Demana, finalment, doncs, que
aquest pla vagi, també, en aquesta direcció exposada, i hagués un compromís
clar, el qual no apareix en el pla de reactivació, pel desenvolupament d’activitats
econòmiques i poder atreure nova activitat al municipi.
Confirma que el seu grup donarà suport a la proposta, malgrat no està d’acord
amb el que es planteja, com a mínim s’ha de poder donar una petita sortida a
30

Ple ordinari
15 de juliol de 2014

aquelles persones que pitjor ho estan passant. Ara bé, afirma, que no volen
consolidar aquest model proposat. Aquest, hauria de ser un model totalment
transitori, per tant, demana al govern que treballi en l’atracció d’activitats
econòmiques que generin llocs de treball, per tal que la gent no hagi d’estar en
aquesta situació de precarietat.
Joan Garriga (UM9-PA): diu que no vol fer un debat polític sobre aquest tema.
Agraeix, per una altra banda, el suport donat per part de la resta de grups
municipals. Recorda que el pla de reactivació municipal està ja, en aquests
moments, concretant plans d’ocupació, per tant, demana que no se’l desmereixi.
Es compromet a fer arribar els informes corresponents. Recorda que també estan
treballant en atreure possibles assentaments actius econòmics. Això sí, li demana
a la regidora senyora Abigail Garrido, que acabi amb les seves declaracions a la
premsa respecte a aquest tema, perquè considera que fa un ús maquiavèlic de tot
això i no ajuden en absolut a l’assentament econòmic. Li diu que un dia se li girarà
en contra.
Lluís Giralt (CiU-ViA): recrimina a la regidora senyora Garrido que passa de la
globalitat a la concreció segons l’interessa. Considera perillós dir que en aquests
moments les inversions que poden venir al municipi solucionaran el problema de
l’atur. Creu que sempre han creat unes expectatives perilloses, des dels seus
temps al govern. Recorda que les iniciatives que hi ha pel municipi són molt
interessants, a les que fan molt de cas i en les que treballen molt. Però reconeix
que aquestes coses són molt complexes i exigeixen molta feina i molta negociació.
Li demana que deixi de fer aquests discursos. Explica que han tingut un munt de
reunions amb un munt d’iniciatives que han vingut. Reconeix que es poden
equivocar, però treballen molt. Finalment, espera, efectivament, que la gent ja
valorarà tot tipus de discursos que es fan en aquest ajuntament. Recorda que les
expectatives sobre les iniciatives econòmiques que es creen són perilloses.
Abigail Garrido (PSC-PM): li recorda al regidor senyor Giralt que ell també fa
discursos i li agrada fer-los. Li diu que no és ningú per prohibir ni per dir com han
de fer els discursos o com han d’intervenir un altre regidor o regidora. Afirma que
no està d’acord de la forma en la qual estan governant. No ho diu des de la
ignorància, perquè, tot just, ella ha tingut també responsabilitats de govern.
Considera que té tota la legitimitat per parlar, perquè no ho fa a nivell personal,
sinó que ho fa en representació dels ciutadans i ciutadanes que els han votat (li
demana a la regidora senyora Scuderi que respecti i no rigui) i, per tant, han de
fiscalitzar allò que fa el govern i ho diran al Ple però també ho diran a la premsa i
allò on considerin més adequat, perquè creuen que són els espais on han de
manifestar allò que pensen. Li diu a l’alcaldessa que ja sap que li semblen molt
pesats, però ells escolten les intervencions de la resta de regidors i, per tant,
demana el mateix respecte (l’alcaldessa li diu que no es pugi, bonica, i que
l’escolta i que no vulgui portar el ple). Confirma, per tant, que faran les
declaracions que considerin oportunes. Recorda que ho han dit els propis
inversors, que una part de la inversió que havia de venir a Sant Pere de Ribes,
s’ha perdut (l’alcaldessa li demana que es centri en el tema, perquè en cada
intervenció col·loca temes que no venen al cas). Considera que les seva
intervenció sí que ve a col·lació quan es parla de llocs de treball i de precarietat
laboral. Pensen que aquesta precarietat també es combat tenint noves
oportunitats de feina. En cap moment ha dit que les noves oportunitats
solucionaran tot, però sí que pal·liaran en part la situació, però cal dedicar-se a
fer-ho. Diu que quan fan determinades afirmacions, ho fan amb coneixement de
causa. Insisteix que no acceptarà, sobretot amb el to plantejat per part dels
regidors i regidores del govern, que les intervencions dels membres del grup
municipal socialista són qüestions superficials, baladines i de caprici. Demana, per
tant, al govern que es prengui les coses més seriosament.
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Tomàs Carandell (UM9-PA): creu que l’estratègia de la regidora senyora Abigail
Garrido és, en comptes de parlar dels punts presentats a l’ordre del dia és que
tothom parli d’ella. Reconeix que, a vegades, cauen en l’error animats per voler
donar explicacions. Cauen en la trampa, doncs, de parlar d’ella i del seu ego. La
proposta, al cap i a la fi, consisteix en donar ocupació a persones aturades de
llarga durada, encara que sigui d’una forma mínima les situacions de crisi i
exclusió social que es genera entre la població. Demana, finalment, als seus
companys i companyes de govern no caure en el parany i deixar de parlar de la
regidora senyora Garrido constantment i tractar només els temes que es porten
als plens per la seva aprovació, que és molt més del que van fer els socialistes en
els anys de govern.
Joan Garriga (UM9-PA): pregunta al regidor senyor Rodríguez si li va fer arribar
un tema d’un conveni (el regidor senyor Giralt confirma que sí).
Abigail Garrido (PSC-PM): puntualitza que els plans d’ocupació al municipi s’han
fet durant molts anys i, per tant, no és una invenció d’UM9 ni del govern actual.
Respon al regidor senyor Carandell que si no vol caure en el parany no demani la
paraula per parlar.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
pel vot unànime de tots els membres presents, de la Corporació, a aquesta Sessió
Plenària.
9. Aprovació modificació de pressupost 16/2014
“En el pressupost de l’exercici 2014 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data 25 de febrer de 2014 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han
de dotar de més consignació i nous projectes que s’han de dotar
Vist l’informe emès per l’interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació, presenta davant el Ple de la corporació el següent:
DICTAMEN
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 16/2014
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

0,00
0,00

ALTES
Per Incorporació de RTDG
TOTAL ALTES

0,00
0,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

0,00 €

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
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Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

261.522,80
261.522,80

ALTES
Per Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

119.790,00
141.732,80
261.522,80

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00 €

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’Annex I.
Tercer,- Aprovar el Canvi de Finançament segons detall l’Annex II
Quart.- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions,
considerant-lo definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
Sant Pere de Ribes, 1 de juliol de 2014
El president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació,
Francesc Pérez Tenes”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que a raó de la incorporació del romanent, en
aquesta modificació també es canvia de capítol uns diners per unes obres
necessàries per la instal·lació de la fibra òptica entre la Casa de la Vila i Can Puig
per tal d’assegurar les connexions informàtiques. També, es dóna via a part del
sobrant de la urbanització del carrer Nou, que ja està finalitzada. Per tant, es
poden donar d’alta diferents actuacions de via pública que formen part del pla de
govern, del pla de mandat i del pla de reactivació. Explica, així mateix, que
aquesta baixa no forma part de la bossa d’un milió tres cents mil euros que van
fer pel pla de reactivació, però sí els objectius de despesa formen part de
l’esmentat pla de reactivació. Per tant, posen a consideració dels grups aquesta
proposta per tal de tirar endavant les actuacions incorporades a la mateixa.
Francisco Perona (PSC-PM): suposa que fins a final d’any continuaran tenint
expedients de modificació de pressupost, Ple rere Ple. Això sí, el motiu, ja ho han
reiterat en diverses ocasions, és l’aprovació del pressupost el passat mes de
febrer. Insisteix que ja han posat de manifest la manca d’informació, la falta de
documentació... Tot això, planteja uns dubtes: hi ha suplement de crèdit de
60.000.- euros per una partida d’asfalt i arranjament de voreres, però no se sap
que es vol fer i no es detalla absolutament res. Desconeix quins són els criteris per
tal de fer aquestes actuacions i carregar aquesta despesa. És molt complicat fer la
seva feina de fiscalització, sense aquesta informació. La sensació, per tant, és que
no hi ha cap criteri, només el criteri de la improvisació, si és el cas. Per una altra
banda, es té una despesa de 12.000.- euros en jardineria per una sola rotonda, la
del Mercadona. Reconeix que són coneixedors de la necessitat d’aquest
arranjament, però considera que és excessiu. Demana, si fos possible, amb
aquests diners fer també l’arranjament de la rotonda del passeig Santa Eulàlia.
Totes aquestes qüestions, reitera, es podrien fiscalitzar i millorar si es tingués tota
la informada que sol·licita.
Desconeix si el govern vol acostumar als grups municipals de l’oposició al joc de la
manca d’informació. Ja li avança que ell i el seu grup no s’acostumarà perquè una
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de les seves funcions és la fiscalització de l’acció de govern. Per això, demana tota
aquesta informació, malgrat s’aprovi el punt o no. Li recorda al govern que ells es
prenen molt seriosament la seva feina. Confirma que votaran favorablement a la
proposta, desitjant que el govern treballi i respecti el treball dels grups de
l’oposició i sigui capaç de donar la màxima informació.
Lluís Giralt (CiU-ViA): reconeix que en el tema de la informació en aquests
Plens, el govern ha anat coix, però, tot just, li diu en el punt més ben informat de
la història des de que estan al govern. A la comissió informativa ja estava amb
tota la documentació. Efectivament, confirma que faran servir els diners d’aquesta
modificació per tapar forats als carrers. Està d’acord, per això, que la informació
és ampliable, però recorda que ja hi ha la possibilitat de consultar els expedients.
La resta és una decisió del govern. Recorda, per això, que en l’aprovació del
pressupost ja es va comentar que, finalment, s’anirien incorporant les despeses
d’asfaltats de carrer i similars, perquè es pretenia treballar amb el romanent.
Creu, finalment, que en aquest punt, tot just, el govern ha complert. Recorda que
en aquesta relació hi ha projectes que venen de fa ja temps, que es venien
arrossegant i necessitats bàsiques com el manteniment dels carrers. Valora
positivament el seu posicionament favorable envers la modificació de pressupost
presentada.
Francisco Perona (PSC-PM): li retreu que cada cop que demana més
informació, el regidor senyor Giralt li convida a que demani informació. No ho
entén. Li recorda que és el que està fent, un ple darrera d’altre. Li demana, per
tant, que li porti tota la documentació.
Una altra cosa que no li agrada, és que van creant bosses per diferents llocs del
pressupost, per la qual cosa, no està ni la informació ni els criteris. La sensació,
per tant, és que volen fer un ús discrecional de les partides, per anar tapant en un
lloc i en un altre. No ho acaben veient seriós.
Lluís Giralt (CiU-ViA): diu que intervé de cara a la ciutadania per explicar que
sempre s’ha fet de consultar les memòries en les dependències de la mateixa
regidoria. Fa lectura de les actuacions a realitzar sobre asfaltat de carrers i
enllumenat, afirmant que ja es concreta prou en la proposta, però, igualment, si
vol el convida a anar a la regidoria a consultar-ho més detalladament, si es
presenta.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria de divuit vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció, Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i Iniciativa
per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa, i tres vots d’abstenció
del Partit Popular de Catalunya.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el vot del seu grup ha estat afirmatiu, en
un sentit de confiança en si mateix. Això sí, torna a demanar la informació que ha
sol·licitat el seu company. No és un llistat, el que demanen. Recorda que ells
argumenten les seves intervencions en base a la lectura de la documentació que
reben. El que demanen són els informes tècnics en relació a alguns punts
incorporats en aquesta modificació. Només demana que els hi faci arribar.
Lluís Giralt (CiU-ViA): diu que si és una informació fàcil de posar en un arxiu
informàtic, els hi passarà. Sinó és així, li faran avinent perquè vinguin a consultarho als serveis tècnics de l’ajuntament.
10.Declaració urgència: aprovació modificació de pressupost 18/2014
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria de catorze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència
i Unió–Veu i Acció, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
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Entesa i Partit Popular de Catalunya i set vots en contra del Partit dels Socialistes
de Catalunya–Progrés Municipal.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el vot contrari senzillament és perquè
consideren que aquest punt, tal i com està tractat, no és una urgència. Estan
presentant una modificació de pressupost darrera d’una altra. Si s’hagués
planificat i s’hagués treballat correctament des de la regidora corresponent, això
no passaria.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que hi havia dues possibilitats: esperar a una
comissió informativa o passar-ho per urgència ara. Era, bàsicament, per una
qüestió de temps i processos legals per adquirir aquesta màquina, per la qual cosa
van entendre que era millor passar-ho pel ple del mes de juliol.
11.Aprovació modificació de pressupost 18/2014
“En el pressupost de l’exercici 2014 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data 25 de febrer de 2014 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han
de dotar de més consignació i nous projectes que s’han de dotar.
Vist l’informe emès per l’interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació, presenta davant el Ple de la corporació el següent:
DICTAMEN
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 18/2014
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

148.000,00
148.000,00

ALTES
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

148.000,00
148.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00 €

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’Annex I.
Tercer.- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions,
considerant-lo definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
Sant Pere de Ribes, 4 de juliol de 2014
El president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació,
Francesc Pérez Tenes”
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José Luís Llàcer (UM9-PA): explica que quan va entrar el nou govern, només hi
havia una única màquina netejadora i, per tant, no es cobria les necessitats
senceres del municipi. És per això, que s’han vist obligats a comprar una altra
màquina per poder completar i millorar el servei. Així es complirà amb les
expectatives recollides al pla de xoc del govern.
Aquesta màquina està previst que treballi 5000 hores en 4 anys. Recorda que,
inicialment, en el moment de l’aprovació del pressupost 2014 es va optar per
l’opció del renting, però, finalment, s’ha decidit per la compra. Cal dir que aquesta
compra suposarà un estalvi per l’ajuntament de 95.878,24.- euros. El cost final de
la màquina és de 147.281,20.- euros, amb una previsió de duració de 8 anys,
que és la que pot tenir aquesta màquina, és de 120.000.- euros com a
manteniment. Per tant, el total és de 267.281,20.- euros, el que suposa respecte
a l’opció de renting un estalvi de 95.878,24.- euros, tal i com ja ha comentat. Cal
valorar, també, que la màquina quedarà definitivament en propietat per
l’ajuntament i, en canvi, en renting no serà mai de l’ajuntament.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que ella no entra en la qüestió en sí, sinó que
volia posar de manifest, un cop més, les formes en les quals s’ha fet i quin és el
procediment que s’està seguint. El tema del renting o la compra, no és motiu per
una urgència. Recorda que és un tema que van posar en el pressupost com a
renting i ara volen adquirir la màquina com a compra. Reitera que ella li sembla
fantàstic, però, senzillament, es van equivocar i ara ho arreglen. El que no li
sembla bé, ho torna a dir, és que ho passin per punt d’urgència. Considera que
podien haver planificat aquest tema sense cap problema i sense cap urgència,
perquè hagués anat en el punt anterior. Tot això, no justifica la manera en la qual
ho han fet definitivament. Demana, per tant, que millorin aquestes situacions i
planifiquin millor. Recorda que el que tocava era haver-ho passat per la comissió
informativa i haver pogut donat tota la informació sobre el cas.
José Luís Llàcer (UM9-PA): diu que no hi ha problema que passi aquest punt
per urgència o no. Podia haver estat, també, que no estigués tota la documentació
preparada. Li demana a la regidora senyora Abigail Garrido, que mai a la vida, li
digui com ha de portar ni com s’ha de plantejar ell la seva regidoria. Li diu que
poden haver 20.000 motius per arribar a aquesta situació. Es compromet a fer-li
arribar un informe on s’expliquin els motius pels quals s’ha arribat a la urgència.
Tampoc vol que li digui si ho fa bé o si ho fa malament.
Abigail Garrido (PSC-PM): li recorda al regidor que sí que li pot dir com ha de
portar la seva regidoria i fer-li suggeriments quan veu coses que no estan ben
fetes. Li recorda que els grups municipals de l’oposició estan a l’ajuntament, tot
just, per fiscalitzar les accions del govern i dir les coses que consideren que no són
correctes i que no han portat bé. Li demana que sigui humil i accepti els
comentaris i aprengui d’aquestes situacions.
Anna Gabaldà (alcaldessa): explica que pensa que ha quedat prou justificat
que es volia tenir en propietat aquesta màquina el més aviat possible i, per això,
s’ha portat ara el punt al Ple.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
Entesa, i deu vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal i Partit Popular de Catalunya.
Abigail Garrido (PSC-PM): respecte a la modificació de pressupost, afirma que
el seu grup està absolutament d’acord amb la compra de la màquina, però gens
amb el procediment realitzat. Torna a dir-li al regidor senyor Llàcer que millori en
la gestió de la seva regidoria (l’alcaldessa contesta que ja els hi ha quedat clar).
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12.Aprovació aplanament en els recursos contenciosos administratius
formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a
l’ordenança fiscal municipal corresponent
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició del Regidor de
Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna, Lluís Giralt i Vidal, presenta
al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN
Aquest Ajuntament de Sant Pere de Ribes
va aprovar l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a
l'exercici 2010 seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació
de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús
de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut
practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès
general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a
l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos
d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio
de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como
contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el
sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan
servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11,
C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
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1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o
por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de
telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo"
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels
serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode
de quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la
nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.
Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament,
referida a l'exercici de 2008, en data 1 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà
la sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 19 de junio de 2009, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en
el recurso número 242/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, declarando, en relación con la prestación de
servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de
quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del
artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a
las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales
se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.
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En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada
pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós
administratiu 161/2010 J, que es segueix/-en davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per
l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
ACORDS
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada
per aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es
troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la
sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:
Nº RECURS
161/2010 J

RECURRENT

EXERCICI

Telefónica Móviles España, SA

2010

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
Sant Pere de Ribes, 1 de juliol de 2014
President de la Comissió Informativa,
Francesc Pérez Tenes”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que aquesta proposta suposa l’acceptació d’unes
sentències en referència al cobrament d’unes taxes a les companyies que no són
propietàries de la xarxa de distribució. Aquesta taxa va ser proposada per part de
la Diputació de Barcelona i acceptada per part de l’ajuntament, el qual la va
incorporar a les seves ordenances. Posteriorment, la mateixa Diputació ha estat la
que ha tirat endavant els tràmits judicials en representació de diversos
ajuntaments en contra dels recursos presentats per part d’aquestes companyies
afectades. Les sentències, finalment, són desfavorables a aquestes taxes, per la
qual cosa, els serveis jurídics, tant de la Diputació com del propi ajuntament,
recomanen l’aplanament corresponent per tal de tancar el tema. Això sí, entén
que políticament es pugui discutir sobre aquest tema.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, mostra la seva sorpresa per aquesta
proposta, perquè observa que, sembla ser, que les coses han canviat molt per la
regidora senyora Lucas i el regidor senyor Garriga. Recorda que abans hi havia
pancartes al ple en contra de la telefonia mòbil, en contra de les companyies... en
canvi, ara s’aplanen davant de les companyies i es posen de panxa a terra davant
de les companyies de telefonia mòbil. Troba que és tota una paradoxa i quina
contradicció, alhora. El seu grup sempre ha afirmat que creia que aquestes
companyies havien de pagar per l’aprofitament del domini públic, per molt
d’interès general que hi hagi, degut al fet que considera que les administracions
han de plantar cara a aquestes companyies de subministraments. Això és el que
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havien sentit dir als membres del govern, en més d’una ocasió, tal i com han dit
en diverses sessions plenàries. Creu que els ciutadans també han de saber com
canvien de parer els membres del seu govern municipal. Els hi recorda que més
d’una vegada havien dit que no volien ser “cornuts i pagar el beure” i ara resulta
que s’aplanen.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li demana, d’entrada, que es llegeixi la
documentació, perquè es tracta de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea i, per tant, no és una decisió del govern pròpiament. Recorda que la
tendència del Ple d’aquest dia, ha estat la de fer creure coses que no són, arran de
la intervenció del regidor senyor Perona (l’alcaldessa fa lectura d’un breu paràgraf
de la sentència esmentada). Demana que siguin justos.
Abigail Garrido (PSC-PM): li recorda a l’alcaldessa que els membres del seu
grup es llegeixen tota la documentació. Creu que déu tenir la impressió que com
no li agraden les coses que diu el seu grup, els acusa de no llegir-se la
documentació. Tot just, el que diuen és que hi ha un canvi de criteri respecte als
posicionaments dels membres del govern. Han hagut moments en els quals, fins i
tot, han parlat d’insubmissió davant de determinades sentències, defensant que
no acatarien determinades sentències. Si bé és cert, cal dir que sempre ho han dit
estan a l’oposició. En canvi, quan estan al govern no diuen ni fan el mateix.
Aquest, precisament, és el tema d’incoherència que vol posar al damunt de la
taula, perquè ve a col·lació. Recorda que quan estaven a l’oposició, deien que calia
plantar cara a les companyies de telefonia mòbil i sé insubmissos en determinades
coses. Ara els hi demana que ho facin (davant dels comentaris i les rialles d’alguns
membres del govern, la regidora senyora Abigail Garrido demana que respectin el
seu torn d’intervenció i ressalta que aquests nivells no s’havien tingut mai en
aquest Ple. L’alcaldessa li diu, amb sorna, que no s’havia trobat mai en aquestes
situacions...). Confirma que no tornarà a parlar més en aquest Ple davant del
comportament d’alguns membres del govern (l’alcaldessa li diu que faci el que
vulgui). Recorda que el passat Ple, els companys regidors del Partit Popular van
haver de marxar (l’alcaldessa li replica que va ser per culpa seva).
Maribel Lucas (CiU-ViA): en primer lloc, confirma que serà breu. Li diu a la
regidora senyora Garrido que està barrejant temes relacionats amb les
companyies, però respecte a conceptes totalment diferents. Entén que davant de
la situació d’il·legalitat en la qual es viu, cal donar una solució. Considera que s’hi
hagués l’oportunitat, pel seu departament és una prioritat. Un altre tema és el que
es porta a Ple, relacionat amb una taxa municipal, per la qual molts municipis
consideraven que les companyies, per l’ús de l’espai aeri, havien de pagar una
taxa municipal, com qualsevol altre ciutadà. Recorda que l’ajuntament es va afegir
a una demanda col·lectiva a favor que aquestes companyies paguessin taxes com
a qualsevol. Diu que han arribat fins el final, però resulta que aquestes
companyies tenen molta força judicial i han guanyat tots els contenciosos que
s’han posat. Afirma que, ara, per tant, anar més enllà no té sentit, perquè ja els hi
han dit en diverses instàncies que no els donaran la raó. Per tant, o la taxa està
mal enfocada o les companyies tenen molts bons advocats per tal de poder acollirse a les lleis que les protegeixen.
Torna a insistir que les dues situacions són diferents: el tema portat a Ple i la
situació il·legal en la qual es troben. Es tracta d’una taxa, al cap i a la fi, que
l’anterior equip de govern va implantar des del 2010, per cobrar-la a les quatre
companyies que operen al municipi. Es defensa dient que ells no han generat
aquesta taxa, que es porta arrossegant des de fa ja quatre anys.
Javier Rodríguez (PPC): intervé per tal d’aclarir una menció expressa que s’ha
fet del seu grup municipal. Recorda a tothom que els únics que saben els motius
pels quals van marxar en el Ple passat, són ells mateixos. A més a més, diu que
no li han comentat a ningú, ni a la premsa. Per tant, el tema no ha sortit enlloc.
Vol aclarir que no van marxar per culpa de la regidora senyora Garrido, sinó
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perquè l’alcaldessa els hi va retirar la paraula en un moment que el seu grup creia
que sí que tenien dret a fer ús de la paraula. Només volia fer aquest aclariment.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li contesta que ja que ho diu, ara ella ho dirà tot.
Diu que no és veritat que a la premsa no hagi sortit. Demana que es miri els
mitjans de comunicació bé. Efectivament, no li va donar les paraules per
al·lusions, però li va demanar disculpes tal i com marxava, sense fer-li cas,
decidint abandonar la sala. Tot era per una actitud per unes al·lusions que havia
de respondre. Ella el que sí que va manifestar que davant d’aquestes actituds
bel·ligerants i havent parlat del mateix tema durant més de tres quarts d’hora, va
caure en l’error de treure-li la paraula al regidor senyor Rodríguez, però entenia
que era per culpa del PSC perquè, en aquest cas, havia portat massa en la seva
intervenció. En aquell moment, reconeix que li tenia que haver tret la paraula al
PSC, però per error ho fa al PPC. Per això, personalment, creu que va ser per
culpa del PSC.
Javier Rodríguez (PPC): afirma energèticament que el seu grup no pensa que
fos per culpa de la senyora regidora Abigail Garrido. Només el seu grup coneix els
motius.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li replica que ell tindrà els seus motius, a l’igual
que d’altres tindran altres motius ben diferents. Insisteix que als mitjans sí que ha
sortit, quan a ella se li ha negat moltes vegades la paraula en un Ple i mai ho ha
portat a un mitjà de comunicació, perquè entén que és la tasca que ha d’assumir
un alcalde (el regidor senyor Rodríguez li pregunta si la seva tasca és negar la
paraula a un altre membre del Ple municipal). Li torna a contestar que a ella se li
ha negat en moltes ocasions. El problema és tot just quan no es respecta a
tothom.
Joan Garriga (UM9-PA): agraeix a la companya Maribel Lucas les explicacions
que ha donat, malgrat que la regidora senyora Garrido intentava una altra cosa
que era barrejar conceptes, constantment, i confondre. Li contesta, així mateix,
que ell no li ha faltat al respecte, perquè dins de la teatralització política, davant
d’unes contínues acusacions, ell ha fet una sèrie de gestos que no suposaven cap
falta de respecte, segons la seva opinió, malgrat que ella pari la seva intervenció i
faci veure que sí. De totes maneres, si ella considera que és una falta de respecte,
li demana perdó i disculpes. Li retreu que la seva actitud forma part d’un guió de
teatralització, també, però li diu que no digui que li ha faltat al respecte, perquè
ell no li ha faltat al respecte.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu i Convergència i
Unió–Veu i Acció, i onze vots d’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal, Partit Popular de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds–
Esquerra Unida i Alternativa–Entesa.

ALTRES ASUMPTES
La secretaria fa esment de la incorporació de la relació de precs i preguntes del
mes passat a l'acta d'aquesta Sessió Plenària.
13.Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
Explica que vol fer un PREC Està indignada. En aquest cas, vol donar la raó a la
regidora senyora Abigail Garrido, respecte a la seva opinió sobre la gestió del
programa de festa major. En el seu moment, en data 22 d’abril, va fer una
pregunta relacionada sobre uns rumors que li havien arribat, de part de
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comerciants, en relació a la confecció del programa de festa major. En el Ple en
qüestió, el regidor de Cultura li va dir que no passava res de res. És veritat, que
l’acord es va adoptar en data 6 de maig, però considera que han hagut errors i
una mala gestió en aquest tema. Per comentaris que s’han fet en el Ple, considera
que caldria donar més arguments per part del regidor de Cultura. Creu que
l’explicació ha estat gairebé ridícula per part del mateix, durant la discussió
mantinguda amb el PSC, quan afirma que els comerciants estan subvencionant el
programa. Anteriorment, el que es feia era fer un programa i la col·laboració de
l’ajuntament era un altre. Els comerciants ja paguen els seus impostos i no tenen
perquè subvencionar el programa. Demanaria que el regidor rectifiqués.
Voldria conèixer, també, la situació de les obres de Can Puig, per tal de fer el
seguiment corresponent.
Torna a sol·licitar a l’Alcaldia que esbrini perquè des del mes de juliol de 2013, no
s’ha convocat cap assemblea del consorci del TDT, quan estatutàriament, consten
una sèrie de reunions anyals. Vol saber què està passant.
L’alcaldessa contesta dient que han demanat que es convoquin com pertoca.
Recorda que en el sí del Consell Comarcal del Garraf, es va presentar el Pla de
Desenvolupament Territorial de la comarca. Allà mateix, ella va demana que es
lliuressin exemplars als ajuntament per tal de poder fer des de cada municipi un
estudi més exhaustiu. En relació amb això, fa dos PRECS: quan arribi demana fer
una trobada i que es pugui treballar conjuntament com a municipi (amb un debat
previ, abans de la presentació de les resolucions del proper mes de setembre).
PREGUNTA: Demanar conèixer si s’ha previst enguany, en el conveni del consorci
dels Colls-Miralpeix amb la Diputació de Barcelona, la cobertura del pla de
prevenció contra incendis de la zona.
RESPOSTA: Si està previst, el Parc ja incorpora com a cosa normal aquesta zona
dins de les seves rutes de vigilància. Aquest any a zona d’Els Colls està
incroporada dins de la Ruta 8 del Pla de Vigilància d’Incendis (PVI).
També cal tenir en compte que aquestes rutes també tenen punts de parada i
vigilància, i un d’aquests està situat a Els Cards (zona dipòsit C/Mirador) on una
de les zones que es vigila força bé per proximitat també és Els Colls.
Signa: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
El regidor de Cultura, senyor Josep Rius, reconeix que ha dit l’expressió que “els
comerciants subvencionen el programa”. Afirma que no és cert, ni creu que hagi
de ser així. Reconeix que s’ha escalfat una miqueta i ha dit coses que no hauria
d’haver dit. El programa de festa major és una col·laboració i així ho va admetre
davant dels comerciants i que, o bé per desconeixement o per no saber-ne més,
va tirar endavant. Ara reconeix que els errors estan per esmenar-los. Ara tenen el
programa que tenen i ha sortit com ha sortit. El compromís, que també està
escrit, és repensar-ho conjuntament amb els comerciants, per mirar com es pot
fer perquè també es sentin més còmodes, degut al fet que ara es senten
“sangrats” de tantes col·laboracions, perquè no acaben veient una repercussió
positiva. Afirma que ja han rebut les queixes dels comerciants i se’ls ha donat
resposta oportunament.
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El regidor d’Urbanisme, senyor Joan Garriga, informa que les obres de Can Puig
estan previstes estiguin finalitzades el proper 20. Té el compromís de fer arribar
una mena d’informe a tots els grups.
RESPOSTA: Veure INFORME OBRES CAN PUIG.pdf
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
Respecte al tema del Consell Comarcal de Garraf, confirma que ja han rebut la
documentació. Diu que els grups la tenen, quan vulguin, a la seva disposició.
Alhora recull la proposta de la regidora senyora Bàrbara Scuderi, per tal de
debatre quins són els interessos del municipi respecte a aquest Pla.
Regidora sra. Noèlia Pérez (PSC-PM):
PREGUNTA: Sol·licita rebre tota la informació relacionada als plans d’ocupació que
es fan al municipi. Quantes persones ho conformen i els llistats. Així mateix,
demana la programació dels propers plans d’ocupació, els quals, són coneixedors,
que ja han estat publicats al SOC.
RESPOSTA: PLANS D’OCUPACIÓ 2014/2015
Plans d’Ocupació Diputació
Aquests plans es financen amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Es faran amb dues fases i donaran continuïtat a projectes ja iniciats, en plans
d’ocupació anteriors i que es fa palès la necessitat d’aquests projectes:
-

Acompanyants a persones en situació de soledat. 8
Agents informadors. 3

La despesa en aquesta primera fase és: 87.430,31€
Per aquests plans han estat seleccionades les persones que realitzaran aquests
projectes en data 20-6-14
La segona fase amb diners d’aquesta subvenció i de les meses de concertació es
seleccionaran altres 11 persones i el gener del 2015 tornarem a iniciar aquests
dos projectes fins al juliol del 2015.
Les despeses previsibles d’aquesta segona fase són: 87.430,31€
Programa Treball i Formació
ORDRE EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda mínima
d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a
entitats sense ànim de lucre.
En aquesta mateixa ordre ja ens diu les persones que Sant Pere de Ribes seran
beneficiàries d’aquesta subvenció que en són 5.

43

Ple ordinari
15 de juliol de 2014

La data en que es va demanar la subvenció va ser el passat 27-6-14, hem de
rebre resposta del SOC i cal que des de l’Oficina del SOC de Vilanova ens han
d’enviar el nom de les persones que reuneixin les condicions que diu l’ordre.
Aquestes persones han de començar a treballar el 1-8-14, durant 6 mesos, tots
els dies que comencin més tard són diners que no cobraran, doncs el projecte s’ha
d’acabar el 31 de gener de 2015.
Les depeses d’aquest projecte són: 40.402,25€
39.493,20 € subvencionat pel SOC
909,05 € indemnització, aportació municipal
Les 5 persones d’aquest projectes les tasques a realitzar seran al Departament de
Serveis: 2 com a peons de la brigada d’obres i 3 com a peons de jardineria i
neteja.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació-Educació i Treball
PREC: Demana que s’actuï a la zona de l’aparcament exterior del mercat de la
Sínia, on han detectat que s’estan acumulant mobles vells i brossa diversa.
Regidora sra. Anna Herrera (PSC-PM):
PREGUNTA: Explica que el passat 2 de juny es va publicar al DOGC les bases per
l’atorgament de subvencions a entitats que col·laborin amb les famílies que es
troben en risc d’exclusió social, sobretot, aquelles que tenen fills a càrrec. Voldria
saber si s’ha fet alguna cosa al municipi en relació amb aquesta qüestió. Si és
afirmatiu, demana la informació corresponent.
RESPOSTA: Des del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ens posem
en contacte amb Associació Catalana de Municipis ,que en data 12 de juny ,ens
informa que els Ens Locals no ens poden sol·licitar la convocatòria extraordinària
de subvencions per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en
situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec,
L’ORDRE BSF/171/2014, de 2 de juny.
Aquesta convocatòria està adreçada a les entitats legalment constituïdes que no
tinguin ànim de lucre que compleixin els següents requisits:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.
b) Tenir la seu social o delegació a Catalunya.
c) No incórrer en cap de les circumstàncies que recull l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala,
l’establiment o el centre de treball on es presti l’activitat o servei objecte de
subvenció.
I en tot cas, no tenim coneixement que alguna entitat, fundació i/o ONG
sol·licitat aquesta línia de subvenció.

hagi

Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
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Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
PREC: Demana la neteja dels camins històrics al voltant de Ribes, per exemple, de
ca l‘Escola a Sitges, passant per Santa Bàrbara; de les Casetes a Mas Alba; o de
l’institut Montgròs a ca l’Escola. Afirma que són camins per on passar la gent
sovint. En general, hi ha vidres i matolls, els quals podrien provocar incendis
forestals. A Les Roquetes, suposa que es troben en similar situació, en quan als
camins circundants i històrics. Demana el manteniment d’aquestes zones, per
exemple, a través d’un pla d’ocupació.
PREGUNTA: El passat 3 de juny de 2014, l’edifici del CAP de Ribes es va haver de
desallotjar i reubicar totes les visites concertades per l’endemà. Voldria saber
quins van ser els motius. Confirma que hi havia gent gran, a la qual es va haver
d’inoportunar amb aquesta situació.
L’alcaldessa respon que, únicament, van ser les visites del matí, les que es van
veure afectades. Durant la tarda ja es va poder atendre als pacients amb
normalitat. Resulta que va ser a conseqüència que les aigües fecals generaven
certes olors. Un cop, el govern va ser avisat per part del director de l’ambulatori,
es va alertar a l’OAC perquè poguessin donar la informació corresponent si fos el
cas que es rebés cap queixa en aquest sentit.
Demana, un cop més, les memòries de les regidories de l’any 2013. També,
recorda que resta pendent de rebre la memòria dels 10 anys de mediació.
El regidor senyor Joan Garriga, informa que, respecte al tema de la neteja dels
camins, en la modificació de pressupost aprovada s’ha destinat una partida amb
30.000 euros. A més a més, en el Pla de Reactivació, està reflectit la demanda
realitzada a la Diputació, d’una subvenció exactament de 75.822 euros.
La regidora respon que, si aquesta és la situació, ella s’alegra molt, perquè
beneficiarà a molta gent que els utilitza.
El regidor senyor Tomas Carandell, li confirma que a l’endemà d’aquesta Sessió
Plenària li faran arribar les memòries corresponents, únicament aquelles que
estiguin disponibles, dels 10 anys del servei de mediació, degut al fet que hi havia
les d’alguns anys que no les trobaven.
RESPOSTA SOBRE LES MEMÒRIES: Es van enviar per correu electrònic a la
regidora Núria Mestre Bertran en data 1 de juliol, malgrat això s’adjunten al
dossier. (VEURE CARPETA MEMÒRIES MEDIACIÓ)
Signat: Tomàs Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
PREGUNTA: Explica que en data 22 de maig de 2014 va enviar un correu
electrònic al regidor senyor Llàcer, en relació a la presència de puces a una zona
pública, que és un jardí, ubicada, aproximadament, a l’alçada del número 60 del
passeig de Circumval·lació de Ribes. En data 5 de juny va tornar a reenviar aquest
mail al regidor. Encara no ha rebut cap mena de resposta, per la qual cosa, i
veient que els veïns afirmen que encara existeix el problema, demana un informe
de les diferents actuacions que s’han fet. Volen, per tant, tenir el retorn a les
seves peticions.
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RESPOSTA: Es tracta d’un patit parterre amb arbres que està dintre del nostre
manteniment ordinari, l’encarregat de jardineria de Ribes va fer un tractament
anti pugó ( tot i que pràcticament no hi havia res i els pugons són normals en
aquesta època de l’any.
De puces no es van veure, pot ser va ser algun episodi puntual produït per algun
animal, ho tornarem a mirar.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i via Pública
PREGUNTA: Demana saber les raons per les quals, desprès de la primera prova,
s’ha aturat, per expressa ordre directa de l’alcaldessa, un procés de selecció d’un
arquitecte tècnic per l’ajuntament.
RESPOSTA: Per tal d’assegurar la màxima transparència en el procés de selecció,
aquesta alcaldia va trobar oportú aturar-lo per poder tenir temps i obtenir el
màxim d’informació i assessorament possible.
Signat: Anna Gabaldà i Felipe
Alcaldessa de Sant Pere de Ribes
PREGUNTA: Sol·licita un informe sobre les obres que s’estan portant a terme a
l’edifici de Can Puig. S’han assabentat que s’ha estat treballant els caps de
setmana i, fins i tot, l’1 de maig, dia del treballador. Volen saber perquè s’ha
treballat en aquestes dates. A més a més, han comprovat que havia zones sense
senyalització i sense les mesures de seguretat oportunes. Vol, també, per tant, un
informe sobre seguretat i salut de les obres de Can Puig.
RESPOSTA: Veure INFORME SEGISALUTCANPUIGJUNY.pdf
Regidor sr. Joel Sans (PSC-PM):
PREGUNTA: Demana, de nou, la informació relacionada amb el tancament de les
festes (cap d’any, carnaval, festes majors...).
El regidor senyor Josep Rius, li comunica que es van aprovar per Junta de Govern,
els tancaments de Santa Eulàlia i de Sant Pau.
L’alcaldessa confirma que es van enviar conjuntament amb les respostes del ple
anterior. De totes maneres, li tornaran a fer la tramesa corresponent al regidor
sol·licitant.
RESPOSTA donada en el dossier de precs i preguntes corresponent al Ple del dia
17 de juny, es torna a adjuntar.
“Memòria Festa Major de Sant Pau - VEURE: 2014 MEMORIA Sant Pau.pdf
Memòria Festa Major Santa Eulàlia - VEURE: 2014 MEMORIA Santa Eulàlia.pdf
Pel que fa la resta, festes de Sant Jordi i Carnaval, el departament està treballant
en la mesura que els hi es possible en aquests temes, malgrat això hores d’ara
encara no estan finalitzades”.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
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Regidor sr. Francisco Perona (PSC-PM):
Demana còpia de la instància en la qual es va demanar permís per tal de penjar
una bandera a la Casa de la Vila, fa uns 15 dies, durant un acte organitzat per
part d’UM9. També, sol·licita la resposta, amb l’autorització corresponent, a
aquesta instància.
El regidor senyor Garriga li contesta que aquesta penjada va ser arran d’una
concentració que es va produir. Confirma que no es va demanar permís i, per tant,
insta al regidor a que no esperi cap instància. Confirma, així mateix, que ell,
també, va col·laborar en la penjada d’aquesta estelada.
La regidora senyora Bàrbara Scuderi desitja unes bones festes majors. Desig al
qual s’afegeix l’alcaldessa (igualment, desitja una bona revetlla).
ANNEX: PREGUNTES SOBRE DECRETS
El regidor senyor Joel Sans del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal (PSC-PM), fa petició d'informació expressa sobre els següents decrets:
•

260/2014: documentació relacionada (aprovar la renuncia de la part no
justificada del Programa “Joves per l’Ocupació 2012-2013”, per un import
de 65.498,33 €).

RESPOSTA: Veure DECRET260 INFORME JOVES PER OCUPACIÓ 2012_13.pdf
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació-Educació i Treball
•

261/2014: documentació relacionada (aprovar la sol·licitud d’ajut a la
Fundació “La Caixa” per un import de 43.815€, per a la realització del
projecte “Itineraris d’acollida, acompanyament i seguiment per a dones
migrades” al municipi de Sant Pere de Ribes).

RESPOSTA: En data de 23 d’abril es va obrir la convocatòria ‘Acció Social i
Interculturalitat’ per a entitats socials, dins del Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials, de la Fundació ”la Caixa”, amb la finalitat de promoure una
societat present i futura més justa i cohesionada. Una de les línies de treball
contemplades en la convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat, de la Fundació
“la Caixa” és la Mediació Intercultural i gestió de la diversitat.
Des del departament DiC, ja es venen treballant els eixos de recepció i
recolzament a les persones immigrades, amb la finalitat d’afavorir l’autonomia
personal, la integració social i que inclou l’atenció personalitzada i accions de
formació i informació, segons recull la Llei d’Acollida 10/2010 de la Generalitat de
Catalunya.
El termini de presentació de la sol·licitud, del formulari del projecte i de la
documentació complementària s’iniciava el 23 d’abril i s’acabava el 13 de maig de
2014.
La resolució es publicarà durant la primera quinzena de novembre de 2014. En el
cas que ens fos atorgada la subvenció es signarà un conveni de col·laboració amb
la Fundació ‘la Caixa’ per a la realització del projecte. El conveni estarà en vigor
des de la data de signatura fins al 30 de novembre de 2.015.
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Signat: Tomàs Carandell
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Ciutadania i Gent Gran
•

268/2014: documentació relacionada i el procediment corresponent
(aprovació designació advocat al Sr. SBS per la defensa dels interessos de
l'Ajuntament en el procediment 139/2012 M davant el jutjat contenciós
numero 2 de Barcelona).

RESPOSTA: veure carpeta: EXPEDIENT DECRET 268
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
•

272/2014: documentació relacionada (declarar admesos i exclosos
provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a la plaça vacant
d'arquitecte tècnic).

RESPOSTA: Veure DECRET 272 ADMESOS_EXCLOSOS ARQUITECTE TECNIC
Signat: Mª Isabel Lucas i Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
I torna a sol·licitar la informació relacionada amb els decrets que s’esmenten a
continuació:
•

175/2014: documentació relacionada (INCOAR procediment de protecció
de la legalitat urbanística contra la societat CAPRONOVEN, SL i la Sra. GSV
per les obres i activitat desenvolupades a la Masia de Can Ramonet).

RESPOSTA: Veure DECRET 175-2014.pdf
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient Habitatge i Patrimoni
•

220/2014: documentació relacionada (SUSPENDRE la tramitació d’aquest
expedient complex de protecció de la legalitat urbanística incoat en data 25
d’octubre de 2013 mitjançant Decret 492/2013 fins a la resolució de la
sol·licitud de llicència d’obres de data 2 d’abril de 2014).

RESPOSTA: Veure DECRET 220-2014. pdf
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient Habitatge i Patrimoni
•

231/2014: documentació relacionada (aprovació anul·lació autoritzacions i
aprovació despesa derivada del nomenament com a interventor accidental
del JdM del 29 d'abril fins el 31 de desembre de 2014).

RESPOSTA: Veure DECRET 231 INTERVENTOR ACCIDENTAL. pdf
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
14.Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
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1.- En primer lloc, diu que vol fer un prec, sol·licitant que es deixin de dir
mentides en el ple municipal (l’alcaldessa demana respecte).
2.- Per una altra banda, considera la intervenció del regidor Tomàs Carandell,
d’honestament encertada. Afirma que és el govern qui proposa i l’oposició qui
controla (reconeix que desconeixia que la funció de l’oposició era fiscalitzar, degut
al fet que pensava que qui fiscalitzava, únicament, era el departament
d’Intervenció) i, a vegades, qui ajuda, també, a construir. Recorda que el mes de
desembre de 2012, hi havia 14 persones, en precari, a la regidoria de Serveis
Socials i Ocupació. Ara voldria saber com està la situació laboral del personal de
l’esmentada regidoria.
3.- Fa un prec, pel qual es mantinguin informats als grups municipals de l’oposició
de com evolucionen els plans d’ocupació, en el cas, sobretot, de les contractacions
i les feines que vagin realitzant.
4.- Fa un apunt en referència al punt de la modificació de pressupost de
l’expedient 16/2014, que “por allí abajo” diu que s’ha catalogat de bestiesa la
despesa de 12.000 euros en una rotonda. Ella recorda que a l’any 2011 es van
gastar 20.000 euros a la rotonda de l’entrada de Les Roquetes.
5.- Sobre el festival “Sons Solers”, que ara s’ha donat a conèixer al municipi, fa
saber que l’empresa organitzadora no ha considerat la contractació de persones
del municipi (músics de prestigi, per exemple) per aquest esdeveniment. Respecte
a això, fa el prec, a la regidoria que li correspongui, que un cop es posin en
contacte amb aquesta empresa, proposi en el marc del festival (per exemple, mig
hora abans de cada actuació), la participació de formacions locals. A més a més,
d’encoratjar a l’empresa per tal que organitzi un festival a l’hivern, també.
Demana, posteriorment, ser informada del resultat d’aquests contactes.
6.- Fa un prec, tot just demanant se li faci arribar a la regidora senyora Abigail
Garrido, el decret 17/2013 i els informes corresponents, per tal que tinguin
coneixement del mateix.
7.- En relació a la propera celebració de sessions plenàries, tant de renúncia com
d’elecció d’alcalde, el seu grup va manifestar la voluntat de renunciar a les dietes
per assistència a una de les esmentades sessions. Demana saber com ha quedat
aquest tema i que si cal signar cap document, se li faci arribar.
8.- Voldria preguntar sobre la prevenció d’incendis, però afirma que ja li ha arribat
la convocatòria del Consell de Medi Ambient pel proper 30 de juliol, per la qual
cosa, entén que a l’esmentada reunió ja s’explicarà com s’està portant tota la
campanya.
9.- Sobre el consorci dels Colls-Miralpeix, demana saber que s’està fent en
aquests moments i, també, com s’ha gestionat la instal·lació recent d’un
“xiringuito” a la vora de la desembocadura de la riera, des de l’ajuntament de
Sitges, i si des del consorci s’ha fet alguna valoració. Demana al govern que
s’informi i traslladi aquesta informació als grups de l’oposició.
10.- Des del mes d’octubre, ve repetint la mateixa pregunta. Vol saber quan els
convocarà el Consorci de la TDT Garraf. I si fos el cas que no els anessin a
convocar, voldria saber, també, els motius.
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11.- També, vol saber perquè, encara, resta pendent la reunió del Pla Territorial,
tal qual van quedar a l’anterior Ple, sobretot, si al mes de setembre es té previst
la presentació de les conclusions per part del Consell Comarcal del Garraf. Afirma
que agrairia, per tal d’avançar, es fes una valoració política i tècnica des de la
regidoria per poder anar treballant.
L’alcaldessa diu que respecte al tema del Consorci de la TDT Garraf, a posteriori
de la celebració del Consell de Mitjans de Comunicació, va haver una reunió en la
qual des del govern es va demanar que es realitzés aquesta convocatòria, i els hi
van confirmar que es faria al llarg del proper mes de setembre.
L’alcaldessa, també, comenta respecte a la qüestió de “Sons Solers”, que com
ajuntament van donar suport a aquesta iniciativa, perquè, al cap i a la fi, feia
promoció del nostre municipi. En aquest sentit, fa saber que la cartellera ja estava
tancada i no la van poder negociar, encara que la voluntat del govern és la de fer
aquest treball. Reconeix, per tant, que aquest any no ha hagut temps.
Finalment, l’alcaldessa explica sobre el tema de les renúncies econòmiques de les
assistències a les properes dues sessions plenàries, que els membres del govern
renuncien ambdues. Confirma que es destinaran a fins socials propis de
l’ajuntament (ells ho van fer saber a la secretària general i, per tant, qualsevol
altre persona que estigui interessada que li faci saber a ella, també).
Respecte al tema del “xiringuito” i el Pla Territorial, ja li faran arribar.
Regidora sra. Guadalupe Nogales (PPC):
1.- Demana saber la previsió de la recol·locació de la font de la plaça de la Vinya
d’en Petaca.
2.- Explica que han rebut queixes, informant-los que sembla ser que no es
netegen les bases dels contenidors, generant males olors i “bichos”. Sol·liciten que
es procedeixi a fer aquesta neteja.
Regidor sr. José Asín (PPC):
1.- Recorda que en el seu moment, van demanar estar informats de les diferents
actuacions que es poguessin portar a terme al voltant de l’escola Mediterrània. És
coneixedor que es va fer una neteja del perímetre de l’escola, en tots els sentits.
L’anterior equip de govern els hi va fer arribar un informe amb les diferents
actuacions realitzades. Al nou equip de govern, també se li va demanar però, de
moment, no han rebut res, encara (l’alcaldessa li pregunta si vol un informe
concret o específicament de l’actuació que es va fer a l’escola Mediterrània). El
regidor explica que allò que vol, es que cada cop que s’efectuï una actuació se’ls hi
faci saber què s’ha fet i en quina data, principalment. L’alcaldessa pregunta si
cada vegada que l’ajuntament fa una actuació ha de fer un informe. El regidor es
refereix, només, a les actuacions d’aquesta zona.
2.- El regidor sol·licita la mateixa documentació i informació, que a l’anterior
pregunta, en tot allò referit a la llar d’infants Tres Pins. Vol saber quines
actuacions es porten a terme, bàsicament, per tal de fer un seguiment.
3.- Recorda al regidor senyor Joan Garriga, que el tema de l’antiga Peugeot, el
qual ja ha exposat repetidament en anteriors sessions plenàries, els hi preocupa
bastant. Així mateix, comenta que ja va rebre l’informe on s’explicava que s’havia
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sancionat als propietaris, encara que no saben, a dia d’avui, si s’ha fet efectiva o
no. També, volen saber quina mena de contactes es tenen, des de l’ajuntament,
amb aquesta empresa, i fins on pensa, aquesta, actuar. En cas contrari, preguen
al govern que emprengui les mesures de seguretat oportunes en aquesta zona, la
qual consideren de perillosa, perquè no es troba en un bon estat general. No li
agradaria que s’arribés a produir una desgràcia, per començar a prendre mesures.
Demana que es posin unes reixes de seguretat, si de cas.
4.- Igualment, recorda que ja van informar de la proliferació, cada cop més
accentuada, de problemes amb l’excés de velocitat dels vehicles en algunes zones
concretes. Demana que es prenguin mesures preventives per aquesta qüestió, tal
i com ja es va comentar recentment per part del regidor de Governació, de posar,
per exemple, el radar en un dels carrers més conflictius, segons considerin els
tècnics en qüestió.
5.- Comenta que en relació amb la moció que van presentar, en el seu moment,
sobre els animals de companyia (excrements canins en via pública), aprovada per
tothom, vol saber quan hi ha previsió que es comenci a posar la senyalització
corresponent, i quan s’iniciarà la imposició de les sancions pertinents (l’alcaldessa
informa que, des del primer dia, es va comença a sancionar). El regidor pregunta,
igualment, quan es col·locarà la senyalització informativa en les diferents zones
del municipi que ja feien esment a la mateixa moció.
6.- Fan un prec, pel qual creuen convenient que els contenidors del carrer Foix,
amb passatge Ripoll, s’haurien de canviar d’ubicació, degut al fet que tenen un
parc infantil a un metre de vorera, tot just al costat dels bancs corresponents.
Pensen que es podria buscar una situació intermèdia.
7.- Així mateix, comenta que han rebut queixes a causa del mal estat de les
voreres de l’avinguda Mas d’en Serra (zona on estan ubicats els comerços).
Demanen que els serveis tècnics facin una revisió al respecte i es prenguin les
mesures oportunes.
8.- Respecte a la zona de l’enllumenat del mercat, encara que ja saben que no
està recepcionada l’obra, consideren que havent zones absolutament fosques,
potser l’ajuntament podrien fer alguna cosa, sobretot, respecte als equipaments
municipals que hi ha (institut Xaloc i mercat municipal), i posar en funcionament
sinó són 10 fanals que siguin 2, per exemple.
9.- Respecte a l’aparcament municipal exterior, del mercat, zona riera, ja van
sol·licitar, en el seu moment a l’anterior equip de govern també, si es podia donar
la volta als bancs, per tal que no miressin cap a la riera, a banda que es troben en
bastant mal estat (encara que la zona no estigui recepcionada). Espera que el
regidor de Serveis prengui nota.
10.- Finalment, respecte al tema de la documentació dels Plens, vol deixar
constància que continua arribant “massa” dosificada (ja ho van dir en les
comissions informatives, en la junta de portaveus i en anteriors sessions
plenàries). En quan al gruix de la documentació, cap problema, però,
posteriorment, es continua lliurant documentació (en alguns punts concrets) i, a
més, a unes hores que no permeten la seva anàlisi per tal de poder prendre les
decisions més encertades al Ple. Prega que es millori en aquesta qüestió.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
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1.- Demana una comparativa de les despeses de l’estructura política d’aquest
darrer període de govern, on governava l’alcaldessa Anna Gabaldà, respecte a
l’anterior equip de govern. Així, com totes les despeses econòmiques generades
per assistències a tots tipus de reunions, com poden ser comissions informatives,
juntes de portaveus, comissions de govern i qualsevol altre per la qual es cobri
(des de setembre 2013 fins juliol 2014 comparat amb setembre 2012 fins juliol
2013).
2.- En referència, finalment, als comentaris que ja han fet respecte al decret de
les proves selectives d’accés a una plaça d’arquitecte tècnic, volen fer saber que
han tingut coneixement que les persones treballadores de l’ajuntament de Sant
Pere de Ribes han signat un escrit on es descriu un cas de possible assajament
laboral. Això ve donat arran de la paralització de les esmentades proves d’accés.
Es tracta d’un escrit signat per més de 100 treballadors de diferents Àrees,
demanant que es prenguin mesures per tal d’evitar que alguns companys es
dediquin a desprestigiar a d’altres companys utilitzant mètodes fora de lloc (com
és el cas de deixar documentació de proves realitzades en altres ajuntaments, a la
taula dels membres del jurat qualificador). Demana saber que pensa fer el govern
respecte a aquest tema.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
La regidora explica que el grup municipal socialista, malgrat tenir preguntes i
precs per fer, no ho faran, perquè tal i com ja ha avançat anteriorment, no
tornaran a parlar més en aquest Ple.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la senyora Alcaldessa
dóna per finalitzada la sessió quan són les deu de la nit, de la qual s’estén aquesta
acta, que signen amb mi, la secretària, tots els membres de la Corporació en ple
que hi són presents.

Certifico.

Vist i plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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