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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 21 D’OCTUBRE DE 2014
Sant Pere de Ribes, a vint-i-u d’octubre de dos mil catorze, quan passen cinc
minuts de les set del vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a
continuació s’esmenten, a la sala polivalent de l’edifici de Can Puig a Ribes,
sota la presidència de l’alcalde, Sr. Lluís Giralt i Vidal 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:
Alcalde- President
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Regidors i regidores
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Francisco Pérez i Tenes
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
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno

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’acta anterior (setembre 2014)
2. Donar compte de decrets (del 422 al 427 i del 446 al 500)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
3. Addenda conveni Pla Educatiu d’Entorn curs 2014-15
4. Aprovació protocol per a l'abordatge de situacions de risc i/o maltractaments
greus a la infància i adolescència
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Ordenances fiscals 2015
6. Acta de comprovació de l’inventari municipal
7. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal 2013
8. Compareixença diligències prèvies procediment penal relacionat amb Garraf
Promocions Municipals sobre contracte CQ Consultors
9. Modificació de pressupost
ALTRES ASSUMPTES
10. Urgència: modificació del conveni col·lectiu
11. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
12. Mocions:
a. Moció dels grups municipals PSC-PM, CiU-ViA, UM9-PA, PPC, ICVEUiA i la regidora no adscrita de suport al servei del Centre d’Atenció
i Seguiment a les Drogodependències
b. Moció que presenta el grup municipal socialista i Esquerra Unida i
Alternativa (EUiA) en relació a la defensa de la llei de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (llei orgànica
2/2010)
c. Moció del grup municipal socialista i Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) per demanar que l’ajuntament reclami a la Generalitat el
deute acumulat per al finançament de les llars d’infants
13. Mocions, precs i preguntes
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L’alcalde dedica, en primer lloc, unes paraules de record a mossèn PC de la
parròquia de Sant Pere del nucli de Ribes per la seva defunció. Reitera el condol al
conjunt de fidels cristians del municipi i a la seva família, en concret. Recorda, així
mateix, el bon tracte que ha tingut amb l’ajuntament i la importància de la
institució que representava.
1. Lectura i aprovació d’actes anteriors (setembre 2014)
La secretària comenta que es passa, per la seva aprovació, l’acta de la Sessió
Plenària ordinària del mes de setembre de 2014.
Finalment, aquesta acta és aprovada per unanimitat dels presents.
2. Donar compte de decrets (del 422 al 427 i del 446 al 500)
Es dóna compte dels decrets següents:
DECRETS MESOS D’AGOST I SETEMBRE
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0422

Incoació genèrica sancions de trànsit

14/08/2014

2014 / 0423

Procedir a l’arxiu de la relació annexa
núm. 14037457, del dia 01 d'agost de
2014, format per 1 infracció, per un
import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del
presumpte infractor.

14/08/2014

2014 / 0424

Imposició genèrica sancions

14/08/2014

2014 / 0425

Procedir a l’arxiu de la relació annexa
núm. 14037457, del dia 01 d'agost de
2014, format per 1 infracció, per un
import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del
presumpte infractor.

14/08/2014

2014 / 0426

Desestimar el recurs presentat en mèrit 14/08/2014
de l’expedient sancionador
1300003812 AMSK, incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

2014 / 0427

Desestimar el recurs presentat en
mèrits de l’expedient sancionador
1300003945 F,SL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

Codi

Descripció

14/08/2014

Data Alta

2014 / 0446

Incoació exp. protecció legalitat
urbanística i audiència prèvia
Númancia 13.

2014 / 0447

Aprovació passejada popular amb
04/09/2014
bicicleta pel dimarts 11 de setembre de
2014 organitzat per l'entitat GER.

2014 / 0448

Incoació expedient sancionador per
infracció a les normes reguladores de

04/09/2014

04/09/2014
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la tinença d'animals domèstics. Sr.
R.S.T.
2014 / 0449

Incoació expedient sancionador per
infracció a les normes reguladores de
la tinença d'animals domèstics. Sra.
E.F.C.

04/09/2014

2014 / 0450

Incoació expedient sancionador per
infracció a les normes reguladores de
la tinença d'animals domèstics. Sr.
M.M.A.

04/09/2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0451

Beques escolars “Projecte d’Ajuts de la 08/09/2014
Regidoria de Serveis Socials 20142015”.

2014 / 0452

Nomenament procurador i advocats
08/09/2014
procediment abreujat 80/2014 a2, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm.:
16 de Barcelona, part demandant: Sra.
RMCP i el Sr. JMMG.

2014 / 0453

Concessió i pagament d'un
avançament de 700 € de la paga de
Nadal a la treballadora M. J. F. P.

09/09/2014

2014 / 0454

ADVOCACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
PERSONES I CONEIXEMENT DE
DATA 9 DE SETEMBRE.

09/09/2014

2014 / 0455

Resolució al·legació exp. 1400003383
J.L.A.L.

12/09/2014

2014 / 0456

Resolució al·legació exp. 1400003477
J.J.V.S.

12/09/2014

2014 / 0457

Resolució al·legació exp. 1400002366
G.S.L.K.K.B., 1400003290 M.S.J.

12/09/2014

2014 / 0458

Resolució arxiu expedient sancionador 12/09/2014
1400003537 C.R., SA

2014 / 0459

Acord d'iniciació per infracció de
12/09/2014
l'article 9 bis del RDL 339/1990 de 2 de
març, exp. 14039317, 14040373,
14041361.

2014 / 0460

Incoació expedients sancionadors
12/09/2014
denúncies núm. 14039119, 14040077,
14041140.

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0461

Imposició se sancions multes exp.
12/09/2014
núm. 14039319, 14040374, 14041360.

2014 / 0462

Contractació de la Sra. IMV com a
12/09/2014
tècnic mitjà de serveis a les persones a
partir del 15 de setembre fins el 24 de
desembre de 2014.

2014 / 0463

Declarar al Sr. DPL amb DNI numero
15/09/2014
47.633.433-L com a responsable d'una
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infracció per venda sense autorització
municipal.
2014 / 0464

Designació advocat representant
15/09/2014
Ajuntament, en el procediment
Quantitat 944/2013-F Jutjat Social 8 de
Barcelona, interposat per la Sra. ML.

2014 / 0465

Suspensió resolució recursos de
reposició, anul·lació procés selectiu
Arquitecte Tècnic

2014 / 0466

Aprovació contractació del Sr. JGF com 17/09/2014
a conserge des del dia 24 de setembre
amb un contracte temporal a temps
complert

2014 / 0467

Aprovació llistat liquidacions i
autoliquidacions genèriques

2014 / 0468

Aprovació nòmina mes de setembre de 19/09/2014
2014

2014 / 0469

Nomenament de Secretari accidental
22/09/2014
Sr. SBS, en absència de la Secretaria
(per motius personals) el dia 23 de
setembre per poder celebrar la JGL i el
Ple de la Corporació.

2014 / 0470

Cessament de la regidora Maria Isabel 23/09/2014
Lucas Moreno

Codi

Descripció

17/09/2014

19/09/2014

Data Alta

2014 / 0471

Declarar la caducitat de les inscripcions 23/09/2014
i aprovar la baixa en el Padró Municipal
d’Habitants d’aquesta ciutat.

2014 / 0472

Declaració desert procediment licitació 23/09/2014
llar d'infants l’Espígol

2014 / 0473

aprovació nomenament MP com a
funcionari a partir de l'1 d'octubre i
donar per finalitzat el nomenament de
pràctiques del JAR amb efectes 30
setembre

24/09/2014

2014 / 0474

Pagament Seguretat social del mes
d'agost.

25/09/2014

2014 / 0475

Declarar al Sr. D.F.C., autor d’una
infracció al Reglament de Circulació,
previst en l’art. 4.2.10., segons
expedient 1400003295. Imposar la
multa de 100,00- € .

25/09/2014

2014 / 0476

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. 25/09/2014
M.S.D. segons expedient 1300003696.

2014 / 0477

Declarar al Sr. J.P.V., autor d’una
infracció al Reglament de Circulació,
previst en l’art. 50.1.22 segons
expedient 1300004856. Imposar la
multa de 100,00- € .

25/09/2014

2014 / 0478

Aprovació expedient genèric de
sancions de trànsit

25/09/2014
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2014 / 0479

Aprovació imposició genèrica de
sancions de trànsit

25/09/2014

2014 / 0480

Arxiu expedients sancionadors de
trànsit

25/09/2014

Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0481

Estimar l’al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400003730
GP,SL incoat per la infracció de
circulació que s'indica sobreseïment
del mateix i procedint al seu arxiu,
sense declaració de responsabilitat.

2014 / 0482

Desestimar la al·legació presentada en 25/09/2014
l’expedient sancionador 1400003734
IR,SL, no admetent les identificacions
de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.

2014 / 0483

Desestimar el recurs presentat en mèrit 25/09/2014
de l’expedient sancionador
1300004665 FI,SA, incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.

2014 / 0484

Desestimar els recursos presentats en 25/09/2014
mèrits dels expedients sancionadors
1300004390. LNG, incoats per les
infraccions de circulació que en
cadascun d'ells s'indica, confirmant les
sancions imposades.

2014 / 0485

Estimar el recurs presentat en
l’expedient sancionador 1300000217
MCA, incoat per la infracció de
circulació que s'indica, en el sentit de
deixar sense efecte la sanció
imposada, procedint a l’arxiu del
respectiu expedient.

25/09/2014

2014 / 0486

Aprovació contractació de la Sra. IMV
com a tècnic mitjà de serveis a les
persones a partir del 26 de setembre i
fins el 31 de desembre de 2014

26/09/2014

2014 / 0487

APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS PER 26/09/2014
GESTIÓ DE VEHICLES
D’ABANDONAMENT

2014 / 0488

Incoar expedient sancionador al Sr.
29/09/2014
H.L.B. amb DNI núm. 48.024.448-B per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb
el que resulti de la instrucció.

2014 / 0489

Procedir a l’arxiu de l’expedient
29/09/2014
administratiu sancionador seguit contra
el Sr. R.M.D.A.J com a autor de la
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1400004032.

25/09/2014
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2014 / 0490

Codi

Imposar a la Sra. J.B.M. la sanció de
200,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 18 del Reglament de
Circulació.
Descripció

30/09/2014

Data Alta

2014 / 0491

Imposar a l’empresa A.G., S.C.P. la
sanció de 200,00-€., com autor de la
infracció tipificada en l’art. 94 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0492

Imposar al Sr. D.F.C. la sanció de
30/09/2014
100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0493

Imposar al Sr. D.F.C. la sanció de
30/09/2014
100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0494

Imposar a la Sra. C.F.P. la sanció de
30/09/2014
100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0495

Imposar al Sr. R.O.M. la sanció de
30/09/2014
200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0496

Imposar al Sr. A.V.F. la sanció de
30/09/2014
200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 91 del Reglament de
Circulació.

2014 / 0497

Aprovar la següent carta de pagament 01/10/2014
numero 201449255 en concepte de
retirada amb la grua municipal,
pupil·latge i gestió de baixa dels
vehicles al titular I.V.G. amb DNI
47630298N per import de 1.545,00€

2014 / 0498

Aprovar la següent carta de pagament 01/10/2014
numero 201449250 en concepte de
retirada amb la grua municipal,
pupil·latge i gestió de baixa dels
vehicles al titular BG.D.T., SL per un
import de 2.210€

2014 / 0499

Incoar expedient sancionador el Sr.
01/10/2014
R.R.S. amb DNI núm. 46.751.588-V
per determinar la seva responsabilitat i
la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció.

2014 / 0500

Incoar expedient sancionador al Sr.
01/10/2014
M.L.B. amb DNI núm. 49.881.035-S per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb
el que resulti de la instrucció.

30/09/2014
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El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), fa
referència als següents decrets:
- 462/2014 (contractació tècnic mitjà serveis a les persones): resultat de la
borsa de treball; informes relacionats amb el decret (Intervenció, Secretaria
i RRHH).
- 486/2014, el qual està relacionat amb el decret anterior, on es canvia el
contracte vinculat a la subvenció “treballant per l’ocupació” atorgada per
part de la Diputació de Barcelona. Demana saber si l’anterior decret no
cobria tot el cost salarial d’aquesta contractació, com és el cas d’ara i,
també, vol saber les raons d’aquest canvi i, finalment, la documentació dels
informes del decret en qüestió.
- 465/2014 (tramitació dels recursos presentats per part dels participants del
procés per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic): aquests recursos són contra
el decret d’alcaldia (els participants són aquells que van passar les proves i,
a més, la regidora Maribel Lucas). Demana l’informe proposta que consta al
decret o posteriors informes realitzats per part de Secretaria.
- 473/2014 (nomenament funcionari d’agent de policia i no superació de
prova): demana el informe emès per l’inspector en cap de la policia local
sobre la valoració de les pràctiques de les persones a les quals fa referència
el decret. També vol l’acta del dia 16 de setembre de 2014, on queda
validada per part de tot el tribunal la proposta del president. Finalment, vol
saber si l’agent de policia declarat no apte ha formulat recurs (si és així,
volen còpia del recurs i si no és el cas, demana sigui informat en el moment
de la presentació del recurs, si es dóna el cas). Volen, saber, a més, quina
fórmula s’utilitza per fer la declaració d’apte o no apte.
La regidora Noelia López del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal
(PSC-PM), fa referència al següent decret:
- 451/2014: sol·licita el llistat de les persones becades.
La regidora senyora Anna Maria Herrera del Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
- 462/2014: sol·licita la mateixa informació que es proporcioni al regidor
senyor Javier Rodríguez, el qual ha fet la petició anteriorment.
- 486/2014: vol, també, la mateixa informació que es proporcioni al regidor
senyor Javier Rodríguez, el qual ha fet la petició anteriorment.
- 466/2014 (contractació i nomenament del senyor JGF, com a conserge):
demana els informes tècnics relacionats.
El regidor senyor Francisco Perona del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
- 464/2014: vol el informe de Secretaria corresponent.
- 473/2014: sol·licita la mateixa informació que es proporcioni al regidor
senyor Javier Rodríguez, el qual ha fet la petició anteriorment. I, també, els
informes de Recursos Humans, Intervenció, Secretaria i Governació.
- 481/2014: sol·licita l’expedient complet.
- 485/2014: demana l’expedient complet.
El regidor senyor Joel Sans del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), demana saber perquè es produeix un salt en la relació de
decrets, faltant del 428 al 445 de 2014. L’alcalde li contesta que desconeix que ha
passat i que se’ls hi passarà la informació corresponent.
La regidora senyora Abigail Garrido del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència al següent decret:
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-

465/2014 (suspensió de la resolució del recurs de reposició i anul·lació del
procés selectiu de l’arquitecte tècnic): són coneixedors que la secció sindical
UGT ha entrat per registre una instància on aclareix que per la qüestió
d’aquest procés selectiu i per un parell de temes més de negociació
col·lectiva, afirmen que es retiren de totes les taules i comissions actualment
constituïdes. Addueixen manca d’informació. Demana saber què ha passat
amb aquesta situació i quina resposta té el govern respecte a aquest tema.
L’alcalde li confirma que ell no té encara aquesta entrada de registre. Només
recorda que el passat dijous van tenir sessió de la comissió mixta paritària i
va participar tothom. Desconeix que ha pogut passar durant aquests dies. Li
confirma que parlarà amb ells.

La regidora senyora Maribel Lucas com a regidora no adscrita fa referència al
següent decret:
- 465/2014: explica que a la part dispositiva s’afirma que es donarà trasllat
als representants dels treballadors i confirma que només s’ha informat,
únicament, a una secció sindical. L’alcalde informa que revisaran el
procediment i donaran trasllat si és necessari a qui sigui, segons el que
marqui el decret. De totes maneres, recorda que hi ha un sindicat que en els
diferents recursos ha estat citat i els altres sindicats no i, per tant, hi ha un
sindicat que està directament afectat i un altre no.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
Lluís Giralt (alcalde): fa una intervenció demanant l’atenció del públic on explica, en
primer lloc que al Ple hi ha un ordre del dia on es passen uns temes que han estat
treballats. En aquests moments, diu, no hi ha cap punt a l’ordre del dia que tracti sobre
Rocamar. Per tant, el que proposa es, abans de començar a tractar els punts de l’ordre
del dia del Ple, parlar abans de Rocamar, tal i com ja s’ha fet en altres ocasions.
Recorda que els assistents als Plens tenen l’obligació d’escoltar i no poden intervenir,
per la qual cosa demana la mínima educació. Per unes altres ocasions, diu als membres
del públic que si volen que els seus representants intervinguin al Ple, al ROM, que és
efectiu fa ja molts anys, trobaran els sistemes i les condicions que cal complir per tal
que sigui així.
Reconeix que el seu equip de govern sap les demandes que hi ha per part dels veïns de
Rocamar i les estan treballant segons les normatives que li permeten. Diu que manté
relació constant amb el president de Rocamar (el president de Rocamar li contradiu
dient-li que això no és veritat i que no mantenen cap tipus de relació). L’alcalde li
recorda que si no van junts, no aconseguiran res. Li demana al senyor C que calli (el
senyor C li retreu que estan prevaricant i, seguidament, l’alcalde li demana que vagi al
jutjat). L’alcalde diu que mantenen la voluntat de continuar parlant. Aquesta és la
posició del govern (des del públic li recriminen que només diguin mentides). Hi ha
voluntat de diàleg, de mantenir ponts, d’anar junts, d’acatar la normativa i de buscar
vies de finançament (el president de Rocamar li diu que ell només està disposat a
pagar una vegada i no set, com vol el govern municipal).
Joan Garriga (UM9-PA): diu que des que va entrar el nou equip de govern ha estat
voluntat d’aquest el diàleg i arribar acords amb Rocamar (el senyor C li acusa d’haver
mentit i li diu que no tornarà a veure al regidor senyor Garriga en una taula per parlar,
sinó que el veurà en un jutjat). Reafirma la voluntat de diàleg i d’entesa. Torna a
recordar, també, que d’aquesta cal sortir-se’n junts, perquè sinó, no ho faran.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): demana ser informada dels diferents contactes que
vagi tenint el govern amb els representants de Rocamar. L’alcalde li confirma que així
ho faran.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
3. Addenda conveni Pla Educatiu d’Entorn curs 2014-15
“Tomàs Carandell Baruzzi, President de l’Àrea de Persones i Coneixement de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN:
El Ple de la Corporació en data 18 de desembre de 2012 va aprovar el Conveni de
Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn des de l’inici del
curs 2012-2013 fins a l’acabament del curs 2014-2015.
En data 15/09/2014 s’ha rebut l’Addenda al conveni per al curs 2014-2015 en la
que es concreta l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les
actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn per al curs 20142015, i s’hi detalla l’aportació de la Generalitat i de l’Ajuntament.
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Servei d’Educació, Formació i Dona, es
proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents acords:
1. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn del Curs 20142015.
2. Aprovar el cost i el finançament de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn per al
curs 2014-2015 d’acord amb el següent detall:
Cost total del projecte ................................................................................
3.900,00 €
Aportació Generalitat .................................... .........................................
3.000,00 €
Ajuntament, aplicació pressupostària 14100.320.22712 .................
900,00 €
3. Autoritzar a l’Alcaldia per a la seva signatura.
4. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 30 de setembre de 2014
El president de la Comissió Informativa,”
Nota: es posa en coneixement, per tal que consti en acta, que a dia d’avui consten
a l’expedient els informes a continuació esmentats:
- informe d’intervenció 2014/0874
Laura Marcos (UM9-PA): bàsicament, explica la signatura d’una addenda entre
l’ajuntament i la Generalitat de Catalunya, per tal de poder disposar d’uns diners
pels diferents projectes que es portaran a terme el curs 2014-15, amb una
aportació per part de la Generalitat de 3000 euros i per part de l’ajuntament de 900
euros.
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Francisca Carrasquilla (PSC-PM): recorda, en la seva intervenció, que des del
curs 2004-05 la Generalitat va impulsar un projecte que treballa per la cohesió
social, la integració i l’educació, el qual, l’ajuntament va recolzar. De totes
maneres, també recorda, que aquest projecte s’ha anat retallant constantment per
part de la Generalitat, com la sanitat, l’educació o les llars d’infants. Dóna la
benvinguda a aquesta addenda de 3000 euros, encara que considera que són del
tot insuficients, degut al fet que la situació econòmica i social està cada cop pitjor.
Recorda que el primer any del Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes, la quantitat
econòmica concedida era quantiosa, però any rere any ha anat minvant fins arribar
als zero euros. Recorda, així mateix, que la situació econòmica que s’està vivint
treballa en contra de la cohesió social, com eix principal del Pla Educatiu d’Entorn.
Fa esment que l’èxit d’aquest projecte és gràcies als docents, professors i a la
comunitat educativa en general. Malgrat troba insuficient aquesta addenda, el seu
grup votarà a favor.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que és una bona notícia que es
recuperi una subvenció per aquest projecte, encara que sigui de forma tan minsa,
per la qual cosa, el seu grup també es suma al vot favorable en aquest punt. Vol
destacar, per això, també la implicació de tots els recursos humans que han
participat en aquest projecte i no tant la quantitat econòmica rebuda.
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.
4. Aprovació protocol per a l’abordatge de situacions de risc i/o
maltractaments greus a la infància i adolescència
“Tomàs Carandell Baruzzi, president de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presento al Ple de la
Corporació el següent
DICTAMEN
El Consell Comarcal del Garraf junt amb l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prenen la iniciativa
d’impulsar la Xarxa Comarcal de la Infància i Adolescència del Garraf convidant a
les institucions i serveis de la comarca del Garraf que treballen i incideixen en la
protecció d’infants i adolescents.
La llei 14/2012 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència en el seu
article 26 defineix la Taula Territorial com:
“els òrgans col·legiats que es
constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del
territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.”
La finalitat de la Taula d’Infància i Adolescència del Garraf és crear un grup format
per tots els agents/serveis que treballen en aquest àmbit amb l’objectiu de
potenciar i facilitar el treball per a la protecció de la infància i l’adolescència del
Garraf. La voluntat és enfortir i ordenar la xarxa de treball dels professionals
vinculats a la infància/ adolescència, per donar millor resposta a les situacions de
risc millorant la prevenció, la detecció, la intervenció i el seguiment dels infants i
adolescents del nostre territori.
Per assolir aquest objectiu el primer pas ha estat l’elaboració d’aquest Protocol
d’actuació comú per coordinar de la millor manera possible tots els esforços dels
serveis i les institucions implicades entorn a la protecció dels infants i adolescents.
Vist l’interès de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament
d’accions socials adreçades a la protecció dels drets dels infants i adolescents.
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Es

proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

1-Aprovar el PROTOCOL PER A L’ABORDATGE DE SITUACIONS DE RISC I /O
MALTRACTAMENTS GREUS A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA per vetllar per a la
correcta protecció del menor, disposant de mecanismes de coordinació i
complementació institucional entre els serveis tal i com recull la Llei 14/2012 dels
Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.
2- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i als municipis participants.
No obstant l'exposat, el Ple de la corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà
l'acord que estimi més adient.
Sant Pere de Ribes, 30 de setembre 2014.”
Nota: es posa en coneixement, per tal que consti en acta, que a dia d’avui consten
a l’expedient els informes a continuació esmentats:
- informe de l’Àrea
Tomàs Carandell (UM9-PA): explica que en la documentació adjunta ja es troba
prou ben explicat tot el procediment. Remarca que aquest protocol és fruït del
treball de la Xarxa comarcal de la infància i l’adolescència del Garraf que es va
iniciar al novembre de l’any 2011. Recorda que en aquesta Xarxa participen
diferents actors implicats en la defensa dels infants i els adolescents. Aquest
protocol, considera, que és un punt de partida. Al cap i a la fi, la valoració és molt
positiva, malgrat que hi ha gent que s’ha implicat més i gent que s’ha implicat
menys. L’objectiu central, per tant, d’aquest protocol es evitar situacions de risc i
els maltractaments greus a la infància i a l’adolescència. Avança que, properament,
a començaments del mes de novembre es farà la presentació pública d’aquest
protocol.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): considera que respecte a la matèria d’aquest
àmbit relacionat amb la infància encara resta pendent molt camí per fer. Considera
que és una bona notícia que s’hagin posat a treballar els professionals
corresponents de forma transversal, malgrat les qüestions que ens diferencien a un
municipi de l’altre, encara que els mals a totes les cases arriben. Espera que sigui,
també, un punt de partida, encara que demana que si les situacions canvien, també
ho puguin fer els protocols. Remarca el treball tècnic que s’ha fet en tot això i la
posada en comú de tota la informació relacionada, per tal de poder veure quan un
infant necessita o no aquesta protecció. Cal recordar sempre que és un problema
que tenim i arrosseguem en la nostra societat.
Considera convenient, a més, que es pugui transmetre als infants i als joves que
aquest protocol existeix, via les escoles o la mateixa presentació pública que s’ha
anunciat, per tal que ho puguin conèixer.
Noelia López (PSC-PM): destaca que aquest protocol, fruit del treball col·lectiu,
coordinar, bàsicament, tots els tràmits i circuits que han de seguir els diferents
professionals per tal de garantir la intervenció, en segons quines circumstàncies,
per afavorir la protecció del menor quan es troben en una possible situació de risc.
Recorda que tot allò que s’endegui en benefici dels més necessitats, tindrà el suport
del grup municipal socialista.
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.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Ordenances fiscals 2015
“Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició de la Regidora de
Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna, Anna Gabaldà Felipe, 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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia i Regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria
(núm. 220/2014) i la Intervenció (núm. 2014/0916) i el de la Comissió de l’Àrea de
Territori, Finances i Governació, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació per a l’exercici de 2015 i següents,
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, les
modificacions de les Ordenances Fiscals corresponents en cada cas que a
continuació es relacionen, i les quals es recullen a l’annex I.
Ordenança
Fiscal núm.
1
3
4
5

reguladora de l’Impost sobre

Ordenança
Fiscal núm.
10
12

reguladora de les Taxes

13
14
14
15
15

A
C
A
B

15 D

15 E

15 F
15 G
15 H
16
17 A

17 C
17 E
18

Impost
Impost
Impost
Impost

sobre
sobre
sobre
sobre

béns immobles
vehicles de tracció mecànica
construccions, instal·lacions i obres
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Prestació del servei de gestió de residus municipals
Retirada
vehicles
abandonats,
immobilitzats
o
estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
Retirada i magatzematge de materials d’obra, estris i voluminosos
Expedició de documents administratius i serveis generals
Drets d’examen
Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves i utilització
de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena i objectes i mobles de la llar.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues i tancament de carrers
Barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic, indústries del carrer i ambulants, rodatge
cinematogràfic i altres.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Parades i llocs de venda als mercats municipals no sedentaries.
Aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments
a l’Ajuntament.
Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
Prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats.
Servei de mesurament de sorolls
Concessió de llicències per a espectacles públics
Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues
i
altres
eines
o
instal·lacions
anàlogues
d’establiments industrials i comercials
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20

Servei de formació de l’escola de persones adultes

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, les
modificacions corresponents de preus públics que a continuació es relacionen, i les
quals es recullen a l’annex I:
Ordenança
Fiscal núm.
55
56
58
60
63

reguladora dels Preus Públics
Servei departament de cultura i joventut
Servei departament d’esports
Servei de comerç, turisme i cooperació i ajuda al desenvolupament
Utilització privativa o aprofitament especial d’espais municipals
Servei d’atenció a domicili i altres serveis assistencials

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò
que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de data 30 de
setembre de 2014:
IMPOSTOS
IBI, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IAE, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IVTM, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IIVTNU, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
TAXES
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la derogació
de les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes i preus públics que
es
relacionen a continuació
reguladora de les Taxes
Ordenança
Fiscal núm.
15-I
Aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
Ordenança
Fiscal núm.
57

reguladora dels Preus Públics
Servei del departament d’educació.

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar
anunci en un diari dels de major difusió a la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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Sant Pere de Ribes, 15 d’octubre de 2014
President de la Comissió Informativa,
Francesc Pérez Tenes “
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que la proposta d’ordenances fiscals és la visió
del pacte de govern establert entre CiU-ViA i UM9-PA, amb el suport d’ICV. A més,
enguany amb algunes propostes del PPC i el PSC-PM. Des del govern es creu que
els ingressos d’aquests impostos seran suficients per cobrir les despeses dels
serveis que es donen amb la màxima qualitat possible i sense repercutir als
ciutadans.
Les modificacions que es presenten es divideixen en tres grups: modificacions
d’adaptació de tipus legal; modificacions de tipus tècnic; i, modificacions per
decisions polítiques. En les modificacions d’adaptació de tipus legal, la més
significativa és l’eliminació de la bonificació potestativa en relació amb els
desnonaments. També, cal dir que la Diputació elimina el tipus diferenciat, respecte
als solars, a l’IBI, fruit d’una sentència, la qual cosa suposa una disminució
important d’ingressos (90.000.- euros). Finalment, s’aplica un 10% per
l’actualització dels valors cadastrals, tal i com es va fer l’any passat en referència a
l’IBI. En quan a les modificacions de tipus tècnic, està la instal·lació de rètols amb
anuncis publicitaris, diferenciant-lo de les banderoles, pancartes i cartelleres. I una
taxa que fins ara no existia, que és la comprovació de les llicències comunicades en
matèria d’Urbanisme. En quan a les modificacions relacionades amb decisions
polítiques, es proposa una reducció del 8,75% de l’IBI, encara que la proposta
inicial era d’un 10%, però per tal de recuperar els 90.000.- euros de l’epígraf dels
solars, la reducció només serà del 8,75%. Això, a la ciutadania, li suposarà un
augment d’un euro al rebut que rebrà de l’IBI. També, respecte a l’IBI, s’aprova
exempcionar el 75% aquelles activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o d’utilitat municipal. Recalca que el que s’aprova en aquests
moments és la taxa i, posteriorment, caldrà aprovar quins serveis municipals cal
exempcionar. Ara es troben que la normativa limita molt les ajudes que es poden
donar des de l’ajuntament a alguns concessionaris o serveis municipals. Però, ara,
sembla ser, que aquesta exempció podria ser vàlida. El que s’aprova avui, insisteix,
és la possibilitat d’exempcionar fins el 75%, malgrat que la normativa permet fins
el 95%, però el que no es decideix encara són els serveis als quals anirà dedicada
aquesta exempció, els quals s’aprovaran en el marc del Ple.
Respecte a l’IBI, a més, es bonificarà el 50% a les famílies nombroses i el 50% a
les famílies monoparentals, encara que en aquest darrer cas haurà de ser a través
d’una subvenció. També hi haurà una bonificació, de la quota íntegra, del 50% de
l’IBI destinats a habitatges en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Finalment, s’aplicarà un recàrrec del
50% de la quota líquida de l’impost, als habitatges d’ús residencial que es trobin
permanentment desocupats.
Respecte a les taxes, la d’expedició de documents, s’exempcionarà a totes aquelles
persones que es troben a l’atur o amb dificultats econòmiques. Modificar la taxa per
l’obertura d’una nova activitat econòmica (bonificació d’un 15% per aquelles
activitats relacionats amb caire ambiental o d’espectacles; i les innòcues tindran
una reducció del 50%). També, es proposa la reducció d’un 15% en la quota del
mercat no sedentari, però amb un treball posterior, perquè no és cert que a hores
d’ara estiguin al corrent de pagament i, per tant, s’ha fet saber als paradistes que
el govern serà més expeditiu amb els impagaments, la qual cosa suposarà que es
faci un seguiment exhaustiu d’aquesta situació.
Es manté la reducció del 50% de la taxa per casaments per persones residents al
municipi. Respecte a la taxa d’actes a la via pública, s’exempciona, també, totes
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aquelles accions que vagin en la línia de dinamitzar el comerç de forma gratuïta i,
per tant, de les associacions de comerciants que hi participen. També, es proposa
l’exempció de la taxa dels rodatges cinematogràfics sense ànim de lucre i que
siguin d’interès per la projecció de Sant Pere de Ribes cap a l’exterior. En quan a la
taxa de residus, no es modifica i, per tant, queda igual, perquè ara s’ha autoritzat
un estudi que farà la Diputació per tal de poder aplicar una taxa més progressiva i
diferenciada, la qual cosa es portarà a terme la modificació de la taxa un cop
finalitzi aquest estudi i en base al mateix.
Tots aquest canvis van en relació als ingressos de l’any passat, perquè la voluntat
del govern es mantenir els ingressos per tal de garantir els serveis que s’ofereixen
de cara a la ciutadania. Voldrien haver coincidir en les bonificacions de l’IBI, de les
plusvàlues o de les herències, però les normatives superiors blinden aquesta
possibilitat en contra del benefici del ciutadà. Malgrat aquesta situació, considera
que la proposta presentada dóna resposta a moltes necessitats que havia
plantejades al llarg d’aquest darrer any.
Javier Rodríguez (PPC): considera, en primer lloc, que l’aprovació de les
ordenances fiscals cal tractar-les en un entorn de crisi generalitzada i una situació
econòmica bastant complicada. Des del seu grup creuen, com ja han comentat en
altres ocasions, que no es poden analitzar les propostes d’ordenances fiscals sense
un mínim esbós de pressupostos per l’any vinent, degut al fet que els tributs és
part imprescindible dels ingressos de l’ajuntament, per la qual cosa caldria saber
com es pensen distribuir els mateixos. Per tant, si no hi ha una proposta de
despesa no es pot analitzar una proposta d’ingressos. Al seu grup li hagués agradat
conèixer quines prioritats contempla el govern de cara als pressupostos de l’any
2015 (per exemple, si s’he incrementarà la despesa social o en equipaments
educatius o esportius, inversions de barri, inversions per afavorir l’ocupació i a
l’empresa, en general, o si reduirà la despesa ordinària innecessària...). Si
coneguessin aquests dades, entén que seria més fàcil fer rebaixes selectives en les
taxes, que recolzessin als col·lectius més desfavorits i afectats per la crisi (famílies,
discapacitats, aturats o petites empreses).
De totes maneres, el seu grup vol centrar-se en alguns objectius concrets dels
quals ja són coneixedors els membres del govern. Respecte a l’aplicació del tipus
impositiu, calia haver aplicat el 0’848% per tal que hagués quedat com l’any
passat, en canvi han aplicat el 0’858%, al·legant que han de compensar la reducció
d’ingressos. Tot això, indica que ni baixen ni congelen els impostos, sinó el que fan
és incrementar el rebut en un 1’25% (no és un euro rodó, sinó un euro per cada
cent euros que es paguen del rebut). D’una manera o un altre, acabarà repercutint
a la butxaca del contribuent.
En canvi, cal dir, que s’han incorporat algunes propostes aportades per part de
l’oposició. Per exemple, a l’IBI, la bonificació del 50% a habitatges que apliquin
energia solar o el recàrrec del 50% a immobles d’ús residencials que es troben
desocupats de forma permanent. Respecte a l’IVTM, la bonificació del 50% a
titulars de vehicles elèctrics o que utilitzin combustibles alternatius. Per una altra
banda, no troben cap canvi a la taxa de recollida de residus, que pel fet de ser una
taxa sí que és bonificable, per la qual considera que es podia haver treballat de
forma més intensa. A hores d’ara, el seu grup no ha tingut l’oportunitat de conèixer
el cost total del servei i el seu desglossament. Tampoc coneixen com està el cost
total de recaptació del servei. Per tant, així no es pot cap tipus d’anàlisi.
Finalment, comenta que es tracta d’unes ordenances fiscals incompletes que
augmenten el rebut de l’IBI, que no s’acompanyen d’un projecte pressupostari de
despesa i on s’han quedat moltes coses, encara, a l’aire com, per exemple, la
distribució de la despesa entre Ribes, Les Roquetes i urbanitzacions o les possibles
ajudes a famílies o petits empresaris o la rebaixa de la taxa d’escombraries per
locals buits o solars sense edificar, tal i com tenien reflectit els grups municipals
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que conformen el govern. Vol saber com seran d’expeditius en referència al deute
acumulat dels paradistes del mercat no sedentari.
Per tant, malgrat s’hagi incorporat alguna proposta, creu que és inadmissible
aprovar els ingressos del municipi sense saber com es gastaran, que és tot just el
que argumentaven els grups del govern quan estaven a l’oposició, per la qual cosa
no recolzaran aquesta proposta d’ordenances fiscals.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que les ordenances fiscals consten dels
impostos, de les taxes i dels preus públics que fixen els ingressos directes que es
tenen a l’ajuntament i, per tant, els diners que vol recaptar l’ajuntament el proper
any 2015. L’any passat, el seu grup ja va insistir que les ordenances anessin
acompanyades d’un pressupost o, en el seu defecte, d’una “intenció” de pressupost,
per tal de saber els diners que necessita el govern i ha on els vol gastar. Considera
que aquest govern, un cop més, ha estat incapaç de portar una negociació clara i
objectiva i de preparar unes dades que permetessin portar a terme a debat real i
amb temps suficient per arribar a una negociació que portés al consens i, també, ha
estat incapaç de portar una relació entre l’increment i la despesa per tal de
justificar les propostes presentades. Tot això, es podia haver negociat en situacions
més lògiques. Aquestes paraules, diu, són del senyor Giralt a l’any 2012, quan les
ordenances estaven al damunt de la taula des del mes de juliol per poder parlar i
debatre.
En canvi, el que ha fet el nou govern ha estat convocar-los el mateix mes
d’octubre. La primera reunió, sense papers. La segona i la tercera reunió, eren
preceptives per tal de poder celebrar aquest Ple (comissió informativa i junta de
portaveus). Tot just ahir, van tenir una reunió exprés. En el dia d’avui, a les 14,30
hores del migdia, encara estaven reben l’informe de Secretaria i d’Intervenció.
Considera, per tant, que les ordenances han agafat amb el peu canviat als
membres del govern, perquè no esperaven perdre la majoria absoluta que els
permetia fer i desfer sense tenir en compte als grups de l’oposició. Només han
parlat amb els grups com si hagués estat un simulacre i no una aposta real. No han
tingut ganes de fer-los partíceps i només han volgut cobrir l’expedient. Li recorda a
l’alcalde que fa uns dies, en una entrevista, deia que no presentaven els
pressupostos perquè volien que fos participatiu. I les ordenances, no?, es pregunta.
No volen que siguin participatives? Només volen fer participar als ciutadans, de les
despeses? I no de com s’ingressen els diners? Considera que l’alcalde és presoner
de les seves pròpies demandes i de les seves pròpies paraules. I no cal dir res més
tampoc d’UM9. Creu, un cop més, que la discussió de les ordenances hauria d’anar
acompanyada de la proposta de pressupost. Cal debatre els ingressos i com es
gastarà. Cal dir que en les diferents reunions mantingudes, han trobat un govern
immòbil que es nega a presentar una proposta de pressupostos, buscant,
únicament, donar continuïtat al seu model polític i de gestió. No es pot creure, per
tant, en els objectius dels quals parla la regidora senyora Gabaldà. Paraules,
aquestes, del senyor Carandell en la preparació de les ordenances del passat 2013.
Tot això, és, tot just, el que pensa el seu grup que està passant en aquest govern.
Respecte a les propostes presentades, cal dir que la pujada de l’IBI és d’un 1’25%
i, a més, de forma lineal, i sense cap compromís de l’existència d’una partida al
futur pressupost per tal de fer redistribució, tal i com proposa el seu grup,
d’aquests diners, per les famílies que no poden pagar, amb l’existència d’un deute
total a l’ajuntament de 821.000.- euros. Avança que no recolzaran un augment de
l’IBI de forma lineal i, a més, sense anar acompanyat d’uns compromisos clars per
paliar el patiment de les famílies. Tampoc estan d’acord de donar el 75% de l’IBI
amb empreses privades del municipi, que puguin ser concessionàries de serveis. Es
pregunta que s’amaga darrera d’aquesta mesura. Quines empreses seran? Quins
criteris hauran de complir? A més, es que no es sap ni el compte d’explotació
d’aquestes empreses. Al cap i a la fi, es tracta d’empreses privades que s’han
presentat a una concessió pública, per fer un servei públic però amb un interès
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privat, que cerquen un benefici propi. A més, se’ls hi regalarà el 75% de l’IBI? I la
resta d’empreses del municipi, sobretot, les petites, que hi ha moltes que estan a
punt de tancar? El seu grup no acceptarà, de cap manera, aquesta situació. De fet,
els estranya que això no hagi aparegut als informes de Secretaria i Intervenció,
perquè consideren que aquesta mesura no s’ajusta a la legalitat.
Per una altra banda, la taxa d’escombraries, un any més, sense cap proposta per
tal que sigui més redistributiva, quan ja s’havia començat a treballar en aquesta
línea, per tal que cobreixi els costos reals que representa el servei. Per tant, qui
més generi, que pagui més. No hi ha cap proposta en aquest sentit, per tant,
continua sent lineal, malgrat s’hagi aprovat un estudi per tal que ens assessori la
Diputació.
Afegir, finalment, que des d’aquest grup municipal, sí que s’han presentat
propostes pel debat de les ordenances, que en la seva part més important han
estat ignorades. Han fet una proposta perquè les ordenances fossin socials i
solidàries, d’acord amb els temps tant durs que estan patint moltes famílies. Per
tant, les famílies que pitjor ho estan passant, haurien de tenir a l’ajuntament de la
seva part. I, aquest, aplicar mesures per una millor redistribució social i per una
continua incentivació econòmica per crear ocupació. El més important de les
mesures que van proposar en aquests dos sentits, ha estat ignorat. Respecte a l’IBI
hi havia una mesura on s’apliqués la quantitat de 350.000.- euros perquè les
famílies més necessitades es veiessin alliberades de part del deute existent i
aquesta morositat, per tant. Cal alliberar a les famílies del pes que suposen els
deutes. A les persones que estan reben la renda mínima i que no tenen cap ingrés,
proposa que se’ls bonifiqui el 100% de l’IBI, de l’IVTM i de la taxa d’escombraries.
Bonificació del 50% pels aturats de llarga durada i del 25% pels aturats,
senzillament. Un recàrrec del 50% de l’IBI, aquelles vivendes que estan tancades
permanentment, que en moltes ocasions són d’entitats bancàries (aquesta sí que la
incorporat). Una línia de propostes va per ajudar als emprenedors, per tal de
bonificar el 50% la taxa d’inspecció de les noves activitats, per tal que puguin crear
llocs de treball. No tenen cap compromís, el govern, envers els locals propietat de
l’ajuntament i les parades del mercat de la Sínia.
Els socialistes tenien dues condicions: una era garantir en el pressupost els diners
per ajuda a les famílies i l’altre era que, en ares de la transparència, que el
pressupost estigués diferenciat en partides per Ribes i per Les Roquetes. Aquestes
eren les condicions de compromís que van posar al damunt de la taula, però no han
estat acceptades. És tant important el com es recapten els diners, com en què es
gasten aquests diners. El seu grup entén que no són diners recaptats lligats a uns
compromisos de despesa social i solidària, i, a més, sense compromís ni voluntat
política, per part del govern, d’arribar a acords, a més, ni governen bé ni han
millorat els serveis, dels quals deien que milloraria la qualitat de vida de la població
del municipi, ans al contrari, no donaran suport a aquesta proposta.
En definitiva, no volen donar un xec en blanc sense cap tipus de compromís en el
pressupost.
Maribel Lucas (no adscrita): explica que està en la línia dels portaveus dels
grups municipals que ja han intervingut. Considera que és una incoherència
manifesta les petites modificacions que han fet a les ordenances, tant en les
pujades com en les bonificacions, sense tenir un esborrany del pressupost. Per una
altra banda, reconeix que li fa mal als ulls la bonificació que ha sortit de sobte, del
75% de l’IBI a les empreses concessionàries de l’explotació d’edificis municipals.
Com a l’informe de Secretaria no surt contemplat, encara té més dubtes que es
pugui fer, tal i com ha dit la regidora senyora Abigail Garrido, també. Encara li
genera més falta de transparència, saber que hi ha regidors que tenen familiars que
tenen concedida l’explotació d’edificis municipals. Aquest fet ho posa al damunt de
la taula, senzillament, perquè és cert. Es tracta d’una bonificació que ningú tenia
coneixement, que li suposarà a alguns empresaris un gran benefici i, en canvi, hi
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hagi petits empresaris al municipi que difícilment poden pagar el seu rebut de l’IBI.
Per una altra banda, vol posar de manifest el tema de l’impost de la brossa per
locals tancats (es paguen 90.- euros per locals tancats). Recorda que quan CiU-ViA
i UM9 van presentar les seves candidatures, aquestes formacions van agafar un
compromís respecte a aquest tema, quan, a més, va haver ciutadans que es van
manifestar en contra. Ella troba que aquesta taxa no té cap lògica. A la junta de
portaveus ja va demanar que es retirés aquest pagament o, com a mínim, es reduís
al 50%. De totes maneres, a hores d’ara no sabrien quina afectació tindria al
pressupost, la retirada d’aquest pagament, encara que per lògica i coherència amb
el programa electoral caldria rebaixar-lo en un 50%. Es té l’obligació moral, com a
míni, amb els ciutadans que van votar a CiU-ViA en el seu moment (li demana a
l’alcalde que no rigui i busqui el programa electoral). Recorda que aquest extrem es
va posar al programa electoral perquè hi havia mobilitzacions de ciutadans que fins
i tot havien interposat contenciosos al respecte.
A banda de tot allò comentat anteriorment, considera que hi ha millores en les
propostes presentades, encara que creu que podrien ser més nombroses. Confirma
que donarà, moralment, el seu vot favorable, però amb la condició que aquesta
taxa que grava els locals tancats fos reduïda. Li recorda a l’alcalde que quan van
entrar al govern es va dir que com no es sabia l’afectació que tindria aquesta
mesura en els pressupostos i com no els havia donat temps a preparar-ho, només
es reduïa un 10%. Hi ha persones que paguen 104 euros per l’habitatge on viuen i
pagar 90 euros per un local tancat, li sembla una barbaritat. Recorda que és un
compromís adquirit a través del programa electoral.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): es mostra desconcertada per no saber si es troba
al debat de les ordenances 2015 o al debat del “donde dije digo, digo Diego”.
Considera que tots els grups presents al Ple, han parlat en els darrers anys al llarg
del debat de les ordenances, amb un cert criteri coherent sabent quina és la realitat
de les persones. Pensa, de totes maneres, que és molt important no perdre de vista
l’objectiu. Explica, també, que algunes de les propostes que va presentar el seu
grup han estat recollides i d’altres no, com la retirada de la bonificació del 75% de
l’IBI, encara que entén la postura d’anar analitzant en plens posteriors a qui se li
concedeix aquesta subvenció i a qui no, sempre que aportin beneficis al conjunt del
municipi. Reconeix que hi hagut un esforç per treballar cap a dos objectius: poder
mantenir el nivell de despesa que ha vingut mantenint aquest ajuntament
darrerament, alegrant-se que aquest govern no faci demagògia barata, tal i com
podria fer un any abans de les eleccions. Per ella, és una aposta valenta que cal
continuar treballant. Encara que reconeix que no estan totes les possibles
modificacions que es podrien fer. El seu grup entén que les ordenances són un
instrument que han de permetre millorar la gestió. Igualment, considera que hi ha
un pendent del qual caldria discutir i necessita molts esforços a nivell tècnic, així
com una informació molt acurada, com és l’ordenança de residus, i discutir quina
gestió volem fer d’això en el nostre municipi. Reconeix que van ser convidats a la
comissió de seguiment de residus, i considera que aquesta hauria de ser la línia a
seguir. Al seu grup li interessa més discutir sobre el model de recollida de residus,
no sobre les possibles bonificacions ha aplicar. Què es fa amb la brossa que es
genera al municipi. Reconeix que és un tema pesat de tractar on, a més, entren a
debat altres organismes per decidir el nostre model de residus. Espera, doncs, que
l’any vinent, quan calgui discutir sobre les ordenances, estiguin fets els estudis i els
debats que toquin. Es tracta d’un deure de l’ajuntament el fet de posar-se al
capdavant d’aquest tema i conèixer quins canvis s’han de realitzar per tal de
millorar. El tema dels residus és rellevant, no, únicament, des de l’aspecte
econòmic, sinó també des de la vessant ambiental (per exemple, la despesa que es
genera per no estar fent correctament la recollida d’orgànica, s’acaba pagant entre
tothom). És un deure que cal afrontar.
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Finalment, diu que a part d’agrair les explicacions i les reunions fora d’hores,
voldria demanar, tal i com han estat valents per les ordenances, ho siguin pels
pressupostos. Demana, per tant, que es sigui valent en tot això que s’ha dit en el
debat de les ordenances. Totes les bonificacions de les quals s’ha parlat avui, cal
que quedin reflectides en el pressupost amb coherència. Ha de ser la mínima.
Confirma que el seu grup donarà el suport.
Anna Gabaldà (UM9-PA): en primer lloc, destaca que li sorprèn les paraules de la
regidora senyora Maribel Lucas, demanant coherència i els hi demani les taxes
juntament amb els pressupostos, quan tot just fa un mes estava al govern i sabia
com volien presentar el pressupost, perquè en un mes no és possible tirar endavant
un pressupost participatiu. Seguidament, li aconsella que vigili amb les acusacions,
sobretot, a les alçades en les quals es troba. Respecte al tema dels residus, estan
pendents de l’estudi que ha de realitzar la Diputació (diu que ja ha contestat la
regidora senyora Scuderi a aquesta qüestió), per tal de justificar les modificacions
que calgui realitzar en favor d’unes taxes més progressistes i més justes.
Reconeix, per una altra banda, que, efectivament, l’informe d’Intervenció i
Secretaria s’ha enviat en el dia d’avui, perquè, tot just, s’estava acabant de discutir
amb la resta de forces polítiques quines incorporacions podien tenir cabuda en la
proposta presentada. Respecte a la participació, li pregunta a la regidora senyora
Abigail Garrido quantes vegades als ha cridat a participar de taxes i pressupostos.
Si vol continuar amb els retrets i utilitzar les mateixes paraules. Reconeix, a més,
que no han estat capaços de portar a l’hora les taxes i els pressupostos, perquè
considera que hi ha un treball previ per fer uns pressupostos participatius, que,
retreu, al grup municipal socialista no ha estat capaç de donar en setze anys. Diu
que no se’ls permet tècnicament fer aplicacions de bonificacions a l’IBI amb
caràcter social (demana que li preguntin a l’interventor accidental). Diu que tot això
és molt maco, però cal ser sincers, i més per part d’una persona que ha estat setze
anys al govern, és molt trist. Això es enganyar. Afirma que totes les bonificacions
socials que se’ls permet, les han incorporat, inclòs amb informes desfavorables. Li
diu a la portaveu socialista perquè no ho han fet ells, fins ara, perquè, suposa, que
legalment i tècnicament no es permetia.
Referent al dubte del 75% de la bonificació, afirma que no s’ho han tret de la
màniga. Se’ls ha informat per part dels tècnics, arran d’una nova llei que permet
bonificar a diferents entitats que depenguin de l’ajuntament, en la qual et prescriu
que fins a un 95% es pot fer aquesta bonificació. El govern ha decidit que sigui
només fins el 75%, sent un fet que aplica la normativa i que no ho volen perdre.
Avui només s’aprova la taxa i, posteriorment, ja es decidirà en quins casos es
bonifica, a través de l’aprovació en el Ple, no per una decisió del govern. Es
treballarà i es decidirà quines són les empreses i les concessions més indicades per
tal que es puguin beneficiar.
Finalment, referint-se al Partit Popular afirma que li hagués agradat haver fet un
treball conjunt amb els pressupostos, però, reconeix, que no han estat capaços,
perquè les ordenances s’han d’aprovar al mes d’octubre i no han tingut temps per
tal de fer aquest treball conjunt. L’adopció dels valors cadastrals, el govern que hi
havia a l’any 2013, així ho va decidir fins l’any 2015 i, per tant, cal augmentar
aquest 10%. Ahir, tot just, van corroborar que la proposta del grup municipal
socialista respecte a la taxa de residus no era tan àmplia com la que hi havia a
l’ajuntament. I respecte a la PIRMI legalment no estava permès. Han presentat,
doncs, en les que més persones es podien beneficiar. El tema de la diferenciació en
les partides pressupostàries entre Ribes i Les Roquetes, ja van prendre en el seu
moment una decisió i ho van justificar oportunament. Per tant, continuaran fent
partides úniques a tot el municipi.
Maribel Lucas (no adscrita): diu que només vol aclarir que ella el tema dels
pressupostos no ho va treballar, per la qual cosa afirma que desconeixia allò que
s’estigués treballant, doncs. Recorda, així mateix, que des del mitjans del mes de
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juliol no ha assistit a cap Junta de Govern Local ni Comissió Informativa i,
evidentment, desconeixia el que s’estava fent des del departament d’Hisenda. I
respecte al comentari, de no haver de fer acusacions en la seva situació, li recorda
a la regidora senyora Gabaldà que la seva situació és igual que la d’ella,
exactament. Ella no signa documentació i la regidora senyora Gabaldà sí que les
signa, i en unes dates determinades. Recorda que ella no ha estat la que ha dit
mentides. Potser es troba en la situació que està, per parlar de veritats i de coses
que són reals i no per altres motius.
Javier Rodríguez (PPC): li diu a la regidora senyora Gabaldà que ja ho sap que el
10% dels valors cadastrals ve imposat amb anterioritat. Només demanava que els
90.000.- euros als quals es feia referència, havent treballat els pressupostos,
s’haguessin tret d’un altra costat.
Sobre el tema de les partides pressupostàries diferenciades, recorda que també ha
inclòs les urbanitzacions.
Abigail Garrido (PSC-PM): diu que, tal i com ha dit al començament de la seva
intervenció, de forma irònica, la culpa de tot la té l’anterior govern. Inclòs, per fer
propostes, han rebut la documentació avui a les 3 de la tarda, pràcticament. S’han
acceptat 2 propostes d’un document de 44 pàgines. Per tant, es podia haver tingut
l’informe abans. Li demana que deixi de dir mentides, a la regidora senyora
Gabaldà. Recorda que en anys anteriors, es van dedicar a posar pals a les rodes
durant dos anys i, per això, hi havia un pressupost prorrogat i no van voler donar
suport als pressupostos presentats. Encara això, hi havia partides destinades a
aquestes propostes. Les ordenances no tenen perquè reflectir-ho, però sí els
compromisos. Van voler treballar en dues línies: en propostes d’ordenances i en
compromisos de pressupostos. Però l’actual govern no ho ha volgut fer. Per una
altra banda, en compte de la pujada de l’IBI, podien haver fet com l’any passat i
baixar impostos a càrrec de la despesa generada per part dels regidors i regidores.
Demana, per tant, que no facin demagògia. No coincideixen amb el govern en el
tema dels ingressos, perquè no saben en què gastaran aquests diners.
Joan Garriga (UM9-PA): explica que, com a portaveu del grup municipal d’UM9,
vol dir algunes coses d’aspecte polític que han anat sorgint en les diferents
intervencions. Confirma que ell ja està d’acord que el debat de les ordenances
estigui acompanyat del debat dels pressupostos, però no és una feina fàcil. La
voluntat política de fer-ho, inclòs amb la participació de la ciutadania, hi és. El tema
de les escombraries és un altre tema important, però els costos d’una mala gestió
són enormes i és un tema complexa. Però hi ha una gran voluntat de treball en
aquest sentit.
Afirma, també, que considera que al govern no se li ha de donar mai un xec en
blanc, però cal saber com es gasten i en què es gasten els diners. Desprès, diu
sobre si s’ha pujat o no l’IBI, queda clar que hi ha una contenció de la despesa,
malgrat que aquest tant per cent pot ser utilitzat de diferents maneres. No hi ha un
increment de la imposició, però recorda que les finances municipals també són
dures, arran d’unes decisions vingudes des del govern central. Recorda que es
presenten constantment propostes per tal de no aplicar allò que obliga el govern de
l’Estat. La gran majoria d’ajuntaments es troben en aquesta situació, d’haver de fer
artilugis per tal de contrarestar les “ofertes” que es fan de com s’ha de fer
l’increment impositiu. No cal desmerèixer, per tant, el marc en el qual s’està
produint tot això. Demana responsabilitat a tots els grups municipals i respecte a
tot allò que representen en el Ple municipal.
Lluís Giralt (alcalde): contesta a la regidora senyora Lucas, en referència al
comentari sobre la Junta de Portaveus i la taxa d’escombraries dels locals, ja va
comentar que hi ha una situació que espera que es vegi clara, econòmicament,
gràcies a l’estudi encarregat a la Diputació, on quedi reflectida la distribució dels
residus per poder fer la màxima incidència allà on sigui més necessari per poder fer
algun canvi. Es tracta d’una voluntat del govern i, també, una condició dels tècnics
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de l’ajuntament. Recorda que fer un pas més enllà, del 10%-15% de reducció que
es va fer l’any passat respecte a la taxa d’escombraries dels locals buits, suposaria
rebre informes desfavorables.
Per una altra banda, comenta que es treballaran els compromisos existents de
pressupost, per exemple, respecte a partides de serveis socials. Informa que,
internament, el govern està treballant els impostos. En quan als pressupost, el
marge que quedi a banda de les obligacions de contractes, nòmines, etc... es
treballarà conjuntament amb la ciutadania i amb la resta dels grups del Ple.
Respecte a compromisos ja agafats en els pressupostos, considera que sí que en
tenen algun, però el tema de la diferenciació de partides entre Ribes i Les Roquetes
ja confirma que no, i que va estar argumentat l’any passat.
La intenció del govern es mantenir els ingressos, i és per això que s’augmenta l’IBI
en un 1,25%, per donar tots els serveis de forma correcta, a banda de cobrir
algunes despeses sobrevingudes. Aquesta és la situació i no volen amagar res amb
l’exempció del 75% de l’IBI, perquè senzillament és una possibilitat legal que es
dóna aquest any per primera vegada. Recorda que aquesta reducció l’han demanat
molts col·lectius i no una empresa en particular. Posteriorment, ja es decidirà en el
Ple a qui s’aplica, hi hagi qui hagi gestionant aquestes empreses. També, hi ha
unes empreses concessionàries que parteixen d’un estudi econòmic previ on hi ha
unes despeses entre les quals es troba l’IBI, el que vol dir que l’ajuntament
considera l’IBI com una despesa a l’hora de fer un contracte i desprès en el
moment d’aplicar la quota que ha de pagar l’ajuntament, l’IBI surt com una
despesa. Per tant, amb aquesta exempció s’estalviaria aquest ball de xifres i
aquests moviments de tresoreria que, finalment, afecten a les empreses.
Maribel Lucas (no adscrita): mostra la seva sorpresa al veure que el govern no
té cap voluntat de canvi, senzillament, perquè està dintre del programa electoral.
Cal partir del fet que quan hi ha locals tancats, és perquè s’han hagut de tancar
activitats perquè no funcionaven i no han tingut una altra opció. Aquestes persones
es troben que han de pagar el seu IBI i, a més, una brossa del 90% del que es
paga en un rebut normal. Senzillament, no és just. Caldria que el govern, ara,
tingués una voluntat de millora d’aquest rebut, precisament, perquè quedaran
malament amb els seus votants que hi van confiar per ser un punt que hi era dintre
del programa electoral. No l’han bellugat ni un cèntim i l’han deixat tal qual. Com a
mínim, l’haurien de reduir en un 50%, per lògica i per coherència. Hi ha locals
tancats perquè no hi ha activitat (la regidora senyora Anna Gabaldà fa uns
comentaris, als quals la regidora senyora Maribel Lucas li contesta que no estava al
govern i li demana que no digui coses que no són certes). El que s’aprova va ser
una aportació, en Junta de Portaveus, del PSC-PM i del PPC, amb la qual ella va
manifestar que també estava d’acord (les de nova activitat). La regidora senyora
Gavaldà li diu que es va proposa el 15% per les ambientals i el 50% per les
innòcues. En definitiva, cal ajudar des de l’ajuntament a que s’iniciïn noves
activitats, així com tenir cura del petit empresari que ha tingut que tancar el seu
negoci perquè no pot pagar més impostos, per la qual cosa considera que no té
gaire sentit mantenir el pagament de l’IBI com si tingués encara l’activitat. El
govern, per tant, hauria de tenir voluntat de canvi i reduir aquest impost. De totes
maneres, si no hi ha disponible el pressupost no es pot saber quina repercussió pot
tenir el fet de minvar aquest impost, encara que, repeteix que per coherència i per
lògica, i perquè estava en el programa electoral de CiU-ViA, el govern l’hauria de
suprimir o reduir.
Lluís Giralt (alcalde): contesta dient que l’any passat, com estava en el
programa, es va reduir un 10% o més. La justificació de la reducció va ser que
costava molt de justificar que en un local tancat es pagués igual que en un domicili
que estava habitat. Com ja es sabut, quan es rebaixa una taxa cal justificar-ho. I,
per tant, es va decidir fer això de moment i més endavant ja es parlaria amb
l’estudi de la Diputació a les mans, de com tractar les despeses fixes i les despeses
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variables. També, caldrà parlar dels edificis i els pisos buits i calcular quin import
correspon a la taxa. Reconeix que sí que estava al programa electoral, però hi havia
moltes altres coses al mateix, però, a vegades, per molt que estigui al programa
electoral (posa l’exemple del carril bici entre Puigmoltó i Els Cards, pel qual la
Diputació fa un pressupost de mig milió d’euros) no es pot fer. De totes maneres,
es compromet que l’any vinent, en la discussió de les ordenances, aquests locals
buits, paguin les despeses fixes perquè no faran generació de residus, però es
caldrà justificar i, encara, sense aquest estudi no es pot fer la justificació
corresponent, tal i com han dit els serveis tècnics de Territori i de Serveis
Econòmics. Agafa el compromís que quan es tingui aquest estudi (hi ha la previsió
que estigui abans de final d’aquest any 2014), s’agafarà aquesta taxa i les despeses
que toquin per tal de justificar la reducció proposada, amb el recolzament dels
serveis tècnics de qualsevol variant que es plantegi.
Abigail Garrido (PSC-PM): entén la posició existent, però no comprèn l’argument
utilitzat, perquè si l’any passat es va rebaixar el 10% sense cap tipus d’estudi,
utilitzar l’argument de la necessitat d’un estudi per tal de tornar a rebaixar la taxa,
creu que no s’aguanta per enlloc. Interpreta que és una qüestió de voluntat política
i que aquesta situació és una mica kafkiana.
Javier Rodríguez (PPC): explica que comparteix les paraules que acaba de dir la
regidora senyora Garrido. Afirma que, actualment, tampoc hi ha cap estudi que
justifiqui la taxa que s’està cobrant. Considera, per tant, que es tracta de la
mateixa situació. A més, comenta sobre l’al·lusió del regidor senyor Garriga a la
norma estatal de l’augment del 10% de l’IBI, que hi ha molts ajuntaments que
aquesta llei els hi ha anat bé per tal de refinanciar els seus comptes públics.
Malgrat això, també, tenen l’artilugi, com ha dit el regidor senyor Garriga, per
poder-ho contrarestar i, per tant, no li veu el problema.
Lluís Giralt (alcalde): li demana a la regidora senyora Garrido, tal i com comenta
el regidor senyor Rodríguez, quin informe justifica que s’estigui pagant una taxa de
107 i 125 euros. Recorda que aquestes taxes són de fa molt de temps. Demana,
finalment, fer un esforç per tal de regularitzar les coses, tal i com estan fent des del
govern, actualment, endegant una cosa que feia temps que es demanava des dels
serveis tècnics.
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, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa i la
regidora no adscrita i deu vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal i Partit Popular de Catalunya.
6. Acta de comprovació de l’inventari municipal
“Sr. Francesc Pérez i Tenes, president de l’Àrea de Territori, Finances i Governació,
presenta:
D I C T A M E N
APROVACIÓ ACTA DE COMPROVACIÓ DEL PATRIMONI
L’AJUNTAMENT REFERIDES A 29/09/2013 FINS EL 17/07/2014.-

ECONÒMIC

DE

Vist l’article 104, del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, que assenyala que la
comprovació de l’inventari s’ha d’efectuar sempre que es renovi la Corporació,
aixecant una acta que haurà de ser signada pels membres sortins i entrants.
Vist l’informe de Secretaria núm.: 217/2014.
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Es proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació, la comprovació del patrimoni
econòmic de l’Ajuntament, concretament les següents:
ACTA DE COMPROVACIÓ DEL PATRIMONI ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT
A 17-7-2014
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT a 20/09/2013:187.624.532,22 €
Detall de moviments:
Altes des del 20/09/2013 al 17/07/2014: 365.139,83 €:
Infraestructures i Bens ús general
31.307,89
Altre immobilitzat material
7.042,43
Altre immobilitzat immaterial
8.808,80
Construccions
279.279,07
Instal. Tècniques
4.143,19
Maquinària
6.818,97
Utillatge
592,33
Equips processos informació
18.995,71
Mobiliari
8.151,44
365.139,83
Cessions des del 20/09/2013 al 17/07/2014: 1.088,36 €:
Béns ús general (bancs):

1.088,36 €

Increments de valor del 20/09/2013 a 17/07/2014: 29.030,02 €:
Infrastructures i Bens ús general

29.030,02

Decrements de valor del 20/09/2013 a 17/07/2014: -157.557,24€:
Infrastructures i Bens ús general
Terrenys
Construccions

15.760,13
139.893,19
1.903,92

Baixes des del 20/09/2013 fins el 17/07/2014: -24.839,40 €
Equips informàtics
(segons JGL de 13-05-2014)

24.839,40€

PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT a 17/07/2014: 187.837.393,79 €
L’alcaldessa surtint

L’alcalde entrant

Anna Gabaldà Felipe

Lluís Giralt Vidal

Es proposa al Ple de la corporació que adopti l’acord següent:
1.- Aprovar l’acta de comprovació del patrimoni econòmic de l’Ajuntament a data
17/07/2014, amb un total del patrimoni econòmic de l’Ajuntament de: CENT
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VUITANTA-SET MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-SET MIL TRES-CENTS NORANTATRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (187.837.393,79).
2.- Remetre una còpia de l’acta de comprovació del patrimoni econòmic de
l’Ajuntament de data 17/07/2014, signades per l’alcaldessa sortint i l’alcalde
entrant, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient.
A Sant Pere de Ribes, a 3 d’octubre de 2014.
EL PRESIDENT DE L’ÀREA,
FRANCESC PÉREZ TENES,”
Lluís Giralt (alcalde): explica que és un tràmit tècnic que s’ha de fer amb el canvi
d’alcaldia. La secretària municipal, la senyora Margarita Sanz, explica que es tracta
d’una comprovació quantitativa del patrimoni municipal que s’ha de realitzar segons
normativa. Explica que ja es va fer, en el seu moment, quan va sortir l’alcaldessa
en funcions, la regidora senyora Abigail Garrido, i va entrar l’alcaldessa, la regidora
senyora Anna Gabaldà. Ara, per tant, es fa des del moment que va entrar
l’alcaldessa, la regidora senyora Anna Gabaldà, fins que va entrar el nou alcalde, el
regidor senyor Lluís Giralt. D’aquest període, tots els moviments comptables de
patrimoni es recullen: unes altes per valor de 365.139 euros; unes cesions (bans
de mobiliari urbà) per valor de 1.088 euros; un increment de valor,
d’infrastructures i béns d’us general, per valor de 29.030 euros; uns decrements,
d’infrastructures i béns d’ús general, de terrenys i de construccions, per valor de
157.557 euros; i unes baixes per valor de 24.839 euros. Per un total de patrimoni
de l’ajuntament de 187.837.393,79 euros.
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.
El senyor regidor José Asín (PPC) i la senyora regidora Abigail Garrido (PSC-PM) es
troben absents en el moment de la votació.
7. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal 2013
“El Sr. Francesc Pérez i Tenes, president de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació, presenta:
DICTAMEN
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2013.Es proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació, la rectificació anual de
l’inventari municipal autoritzat per la Secretaria, en que es reflecteixen les
variacions hagudes durant el període de 2013.
Vistos els articles 102, 103 i 105 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
Atès que la instrucció de comptabilitat aprovada per O. EHA/4041/2004, de 23 de
novembre que diu a la regla 15 que l’entitat comptable haurà de comptar amb
l’oportú Inventari de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial,
detalli de forma individual els diversos elements de l’immobilitzat que té registrats
a la seva comptabilitat, i que en el cas de no existir una necessària coordinació
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entre la comptabilitat i l’Inventari General, l’Entitat haurà de comptar amb un
inventari específic, de caràcter comptable, per detallar individualment el seu
immobilitzat.
Vistos els informes d’Intervenció núm.: 2014/0915 i Secretaria núm.: 218/2014.
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar la rectificació i comprovació de l’Inventari de béns i drets municipals,
referit a 31 de desembre de 2013.
2.- Remetre una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzat per secretaria amb
el vist i plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat, tal com
preveu l’article 105.3 de l’esmentat Reglament.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient.
Sant Pere de Ribes, a 3 d’octubre de 2014.
EL PRESIDENT DE L’ÀREA,”
La secretària municipal, la senyora Margarita Sanz, explica que s’ha fet arribar un
llistat de béns, tant immobles com a mobles, com a maquinària, utillatges, obres
valorades que s’han fet i d’altres. Les altes i baixes s’han anat quantificant, degut al
fet que es fa l’inventari municipal de l’ajuntament conjuntament amb l’inventari
comptable. Destaca que hi ha unes observacions que s’han fet, relacionades amb el
patrimoni de la UA1 de Garraf Promocions Municipals, que no està adaptat a la
realitat existent, perquè es va fer la transmissió del patrimoni tal i com estava a
l’escriptura en el seu dia i el valor ha variat considerablement. També, destaca el
incident respecte al mobiliari de l’aulari blanc. Resta, a més, pendent de declarar
l’obra nova de l’aparcament de la UA2, que a hores d’ara no s’ha realitzat. Per tant,
la documentació que s’ha adjuntat és la corresponent a aquestes rectificacions
abans esmentades.
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.
El senyor regidor Francesc Pérez (CiU-ViA) es troba absent en el moment de la
votació.
8. Compareixença diligències prèvies procediment penal relacionat amb
Garraf Promocions Municipals sobre contracte CQ Consultors
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de l’alcaldia presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN.
El Jutjat d’Instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú ha obert Diligències Prèvies
895/2013C, per prevaricació, en relació amb els fets denunciats pel grup municipal
UM9 en relació amb la gestió de la empresa pública municipal Garraf Promocions
Municipals SA, per incompliment de la normativa reguladora de la contractació en el
sector públic.
Atenent que, sent part interessada aquest Ajuntament com a soci únic de la
societat, es considera necessari i oportú estar al corrent del procés iniciat.
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Considerant que no es pot obtenir la informació en tant que les parts no es
personen en el procediment.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui l’acord següent.
Primer. Acordar la compareixença d’aquest Ajuntament, com a part interessada, en
el Procediment Diligències Prèvies 895/2013C obertes en el Jutjat d’Instrucció
número 7 de Vilanova i la Geltrú.
Segon. Facultar a l’alcalde-President per tal que pugui designar advocat i
procurador per a la representació municipal en aquest procediment, doant compte
al Ple de la Corporació.
No obstant, el Ple resoldrà el que estimi mes convenient.
Sant Pere de Ribes, 3 d’octubre de 2014.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
Francesc Pérez Tenes.”
Nota: es posa en coneixement, per tal que consti en acta, que a dia d’avui consten
a l’expedient els informes a continuació esmentats:
- informe de secretaria 214/2014
Lluís Giralt (alcalde): explica que aquest punt demana la compareixença de
l’ajuntament com a part interessada, sobre la gestió de Garraf Promocions. Recorda
que aquesta empresa està en procés de liquidació, per la qual cosa, tot el seu
patrimoni passarà a mans del mateix ajuntament. És, per això, que el govern ha
entès que l’ajuntament com a tal (tots els grups) ha de tenir accés a tota la
informació possible que es pugui generar de l’evolució del procés en sí.
Javier Rodríguez (PPC): recorda, en primer moment, que el seu grup havia fet
un prec per tal que l’equip de govern li fes arribar la documentació que li fos
requerida per part de la fiscalia en l’assumpte de Garraf Promocions i CQ
Consultors, tal i com ja feia l’anterior equip de govern (l’alcalde li diu que la fiscalia
no ha demanat res a l’ajuntament, però sí ho ha fet a persones concretes de
l’ajuntament i l’anterior alcaldessa, també, diu que la fiscalia ha demanat a
treballadors concrets de l’ajuntament i informació sobre l’empresa Garraf
Promocions a l’ajuntament directament i recorda que si no s’aprova aquest punt,
l’ajuntament no tindrà accés a informació de com està tot aquest procés, però,
reitera, que la fiscalia si que actua demanant informació a l’ajuntament). L’alcalde li
demana disculpes per la interrupció. El regidor senyor Rodríguez continua la seva
intervenció dient que, anteriorment, el senyor SB (tècnic del departament de
Secretaria), quan la fiscalia demanava alguna documentació, ho posava en
coneixement de tots els regidors i les regidores del Consistori... cosa que no passa
ara.
Afirma que no havia estat mai la intenció del seu grup, el fet d’assignar despeses a
càrrec de l’ajuntament per aconseguir aquest tipus d’informació. Recorda que, així
mateix, la nova informació que ha rebut, ha estat a través de l’explicació del
dictamen i, per tant, acusa al govern de tenir informació de la qual el seu grup no
ha pogut disposar. També, recorda que a l’informe de la senyora Secretària de
l’ajuntament, aquesta ja apunta que el fet de personar-se com a part interessada
en el procés, no és una necessitat urgent i que la competència no és de l’alcaldia i,
és per això que és passa pel Ple. Així ho considera, també, el seu grup. Recorda
que el fiscal ja és part interessada i, a més, hi ha denúncia, feta en el seu moment
per UM9, per la qual cosa ja es pot presentar com acusació particular. Per tot això
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demana que la informació del procés, a la qual UM9 sí que tindrà accés, la faci
extensiva a la resta de grups municipals de l’ajuntament. Confirma que no
recolzaran aquest punt.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): ella troba molt encertada la proposta, degut al
fet que es tracta d’una qüestió que el govern ja venia parlant des del moment de la
seva entrada a l’alcaldia. Es tracta de donar coherència a tot el procés, perquè, al
cap i a la fi, la part perjudicada ha estat el diner públic, i l’alcalde com a persona
que ha de vetllar per aquesta qüestió, considera que està bé que es personi com a
part interessada en el procés. Considera que és una bona notícia que es faci des del
mateix ajuntament, com a interès general del municipi. En el cas que no s’aprovi
aquest punt, ella es posa a disposició dels partits que conformen el govern, per tal
de fer les gestions necessàries per aconseguir aquesta informació per altres vies.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el seu grup creu que la informació i la
transparència ha de ser tota, per descomptat. Ara bé, afirma que considerar interès
general un tema que va iniciar UM9 pel seu compte, ha de continuar de la mateixa
manera. Recorda que en els darrers dos anys, no s’ha presentat aquesta proposta,
però que si volen presentar-se els partits com acusació particular en aquesta causa,
que utilitzin les assignacions mensuals que reben com a grups municipals,
quantitats que ja venen reflectides als pressupostos municipals i, per tant, ja
paguen els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes. Demana, per tant, que
aquestes despeses siguin assumides per part del grup municipal d’UM9, o per CiUViA i ICV-EUiA-E, els quals veu que ara es sumen a la “causa”. Confirma, per tant,
que el seu grup no donarà suport i considera que cal esperar que el jutge faci la
seva feina i quan dicti una resolució ja s’assabentaran de la mateixa.
Per una altra banda, destaca que li ha sorprès, parlant de la informació, l’afirmació
que s’ha dit que es recuperarà el patrimoni de Garraf Promocions d’aquí a dos dies
per part de l’ajuntament. Recorda que fa molts mesos que no han estat convocats a
una reunió de l’empresa municipal, convocatòria que ha de fer el govern o el
liquidador a petició d’aquest, perquè tots els regidors i regidores del Consistori
formen part de l’empresa municipal. Es queixa que ningú els ha informat de la
situació de l’empresa o de si s’ha venut cap immoble, per exemple, o com està la
liquidació. Demana, per tot això, tota la informació de la qual disposi el govern,
sobre aquest assumpte, perquè tenen tot el dret a tenir-la com a membres que
formen part de la mateixa empresa municipal Garraf Promocions Municipals.
Demana que se’ls faci arribar de forma urgent. Confirma que el seu grup no donarà
suport.
Lluís Giralt (alcalde): explica que “dos dies” és, únicament, una manera de
parlar. S’està parlant d’una resolució que tindrà lloc amb certa imminència.
Anna Gabaldà (UM9-PA): recalca que qui té potestat per convocar l’assemblea és
el liquidador, per la qual cosa, ella també està a l’espera de la convocatòria. Està
d’acord en el fet que va ser UM9 qui va portar el cas a la fiscalia, però recorda que
va ser fruit d’un informe que va fer la senyora interventora, on no es veien les
coses clares. Com a UM9 poden rebre informació, però recorda que ara estan al
govern i endeguen aquest procés per tal de poder rebre informació com a
ajuntament, per així no es queixi ningú quan no rep informació. Pensa que això ho
fan per defensar els interessos dels ciutadans del municipi.
Maribel Lucas (no adscrita): entén que pel fet de tractar-se de diners públics és
lògic que tothom vulgui està assabentat. De totes maneres, fer-ho ara, desprès
d’un any al govern, considera que és perquè es vol treure un aprofitament
electoralista, en un procés que porta ja dos anys en marxa i desprès de sis mesos
que han anat a testificar treballadors municipals. Aquesta és la conclusió a la qual
arriba ella. Considera que tocava fer-ho abans. Confirma que el seu posicionament
serà desfavorable per aquest profit electoral que volen treure els partits que estan
ara mateix al govern.
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Joan Garriga (UM9-PA): confirma que coincideix amb la regidora senyora Maribel
Lucas que han trigat massa en portar aquest tema al Ple. Però dir que és un
aprofitament electoral portar una cosa al Ple quan no tenen majoria, això no ho
entén gaire. Ell pensava, de totes maneres, que la justícia enviaria tota aquesta
informació, sent l’ajuntament, com a institució, una part afectada. Recorda que
aquest tema el porta el govern al Ple i UM9, com a grup, farà el que consideri
convenient fora de l’ajuntament. No hi ha cap cosa amagada. Només hi ha la
voluntat de rebre informació sobre el que està passant. Considera que és
summament important, en ares de la transparència, que es tingués el suport de
tots els grups municipals del Ple i tothom estigués a favor.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que la defensa dels interessos generals de
l’ajuntament es fan igualment, estant al govern com estant a l’oposició. No es
defensen de manera diferent. Per tant, es podia haver proposat abans, també, per
part dels grups municipals que ara estan al govern i abans estaven a l’oposició, al
contrari d’algunes afirmacions que s’han fet en aquest debat. Torna a recordar que
la seva posició és clara i quan siguin informats li semblarà perfecte.
Tomàs Carandell (UM9-PA): confirma que el seu grup, estant al govern o a
l’oposició, considera que l’interès general és el mateix. Recorda que UM9 va portar
a un Ple aquest tema i el govern d’aquell moment no va reaccionar en absolut. És,
per això, que UM9 ho acaba portant a la fiscalia, encara que continuen pensant que
havia d’haver estat el conjunt del Ple qui ho entomés perquè es tractava d’un tema
d’interès general, sent diner públic i, en concret, la ruïna de Garraf Promocions.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria d’onze vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés
Municipal, Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita i deu vots a favor
d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): lamenta que no s’hagi aprovat i demana al
govern que busqui fórmules per tal de tenir accés a aquesta informació, encara que
sigui a través dels partits, perquè considera que és important personar-se en
defensa dels interessos del municipi.
Joan Garriga (UM9-PA): en nom del seu grup també lamenta que no s’hagi
aprovat aquest punt i considera, a més, que l’ajuntament perd una oportunitat de
rebre informació i gosaria a dir que és un entrebanc a la transparència.
Abigail Garrido (PSC-PM): lamenta profundament algunes de les afirmacions
realitzades per part del regidor senyor Tomàs Carandell. Creu que cal deixar que
cadascú faci la seva feina i no avançar veredictes. El veredicte l’haurà de fer un
jutge.
Lluís Giralt (alcalde): explica que com a grup, i com a govern, lamenten aquest
posicionament desfavorable general en el Ple, perquè aquesta informació era per
compartir. Avança que com a grup polític ja parlaran amb altres grups polítics que
volien aquesta informació per actuar com a grups polítics que volien aquesta
informació i, aquests, faran l’ús que vulguin de la informació rebuda.
9. Modificació de pressupost
“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
Ajuntament.

emès

per

l’interventor

acctal.

(núm.

2014/0870),

d’aquest
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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. 24/2014
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

75,00
75,00
75,00

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

5.293,09
5.293,09

ALTES
Per Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

216,59
5.001,50
5.218,09

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

75,00 €

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, 3 d’octubre de 2014
El president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació,
Francesc Pérez Tenes”
Anna Gabaldà (UM9-PA): explica que hi ha, bàsicament, dues modificacions. Una
relativa a una subvenció a una entitat i altra per un conveni amb uns alumnes de
pràctiques d’arquitectura. A l’hora, es donen de baixa les partides referides a
l’assignació de municipis per la independència, perquè aquest any no correspon fer
l’assignació i l’altra de 75 euros és d’una subvenció, quantitat que quedava en el
restant i, finalment, un canvi en partides d’Urbanisme per tal de poder fer front al
conveni de pràctiques.
Javier Rodríguez (PPC): remarca que, malgrat tenir el pressupost aprovat per tot
l’exercici, aquesta modificació suposa la número 24 en tot l’any 2014. Destaca que
hi ha un parell de moviments que al seu grup li crida poderosament l’atenció. Per
una banda, està la baixa de l’assignació de municipis per la independència (2.231
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euros) i, per una altra, l’alta d’una subvenció per la Hermandad del Santo Cristo
(3.000 euros). En el primer cas, recorda que, únicament, Sant Pere de Ribes és un
municipi adherit, però no associat, per no haver-se aprovat per majoria absoluta
l’adhesió a l’associació, la qual cosa, va ser motivada per l’abstenció, en el seu
moment, de la regidora Bàrbara Scuderi. És, per aquest motiu, que no es paga la
quota. El seu grup, evidentment, està d’acord amb aquesta baixa. Respecte a l’alta
de la subvenció de 3.000 euros a la Hermandad del Santo Cristo, afirma que,
certament, s’esperava un moviment d’aquest tipus, desprès de tot l’enrenou que va
haver en la darrera processó de Setmana Santa amb la sortida dels ex-legionaris,
no els hi quedava una altra que aturar aquesta situació, que amb diners. Considera
que en un diàleg, quan hi ha diners pel mig el poder de convicció és molt més gran
que les paraules o la pedagogia.
Confirma, finalment, que en aquesta modificació de pressupost el seu grup
s’abstindrà.
Francisco Perona (PSC-PM): recalca, també, adreçant-se al senyor alcalde, que
es troben per la modificació número 24, sobre un pressupost fet malament i amb
improvisació. Són 24 modificacions en un pressupost que el govern ja va aprovar,
en el seu moment. Són més modificacions a un pressupost ordinari, que les
realitzades als pressupostos prorrogats dels anys anteriors, quan en el cas d’un
prorrogat és lògic, perquè és un pressupost que no està actualitzat i té carències.
Segur que és de record. Malgrat tot, el seu grup votarà a favor aquesta modificació
de pressupost. De totes maneres, destaca, igualment, que el més recalcable és la
subvenció a la Hermandad del Santo Cristo. El seu grup considera positives les
subvencions que es puguin atorgar a entitats i associacions del municipi per la
promoció de la cultura, les festes o les tradicions. Recorda, de totes maneres, el
gran enrenou que ja es va produir amb aquesta associació, i amb el regidor de
Cultura al capdavant. Certament, considera que van fer moltes coses malament.
Van faltar formes i diàleg amb la gent per tal d’explicar les coses. De totes
maneres, té la sensació que el regidor de Cultura i el govern té la necessitat de
demanar disculpes a aquesta entitat per tot el que va passar fa ja uns mesos.
Considera que la manera correcta de demanar disculpes seria seure’s amb aquesta
entitat, parlar, explicar i demanar aquestes disculpes honestament, directament per
la seva actitud. En canvi, l’altra forma de demanar disculpes és la que acaba
utilitzant aquest govern, que és a cop de talonari. És una disculpa a cop de talonari.
Diu que veient el ple d’avui, l’anterior i el conjunt de guirigalls que, de ben segur,
vindran properament, no sap si arribaran els calers per demanar tantes disculpes
com sembla ser que hauran de demanar.
Maribel Lucas (no adscrita): en primer lloc, confirma que votarà favorablement a
aquest punt. Celebra que hagin arribat a un acord amb aquesta entitat de la
Hermandad del Santo Cristo, sempre hi quan hagi estat per aconseguir una solució
lògica i coherent a la sortida dels ex-legionaris, i no hagi estat, únicament, a cop de
talonari. De totes maneres, destaca que el seu vot favorable serà, bàsicament, pel
fet que els estudiants en pràctiques que venen a l’ajuntament, de la Universitat La
Salle en aquesta ocasió, se’ls hi pagui.
Josep Rius (CiU-ViA): explica que no es tracta de demanar disculpes. Aquesta
aportació és fruit de l’acord al que es va arribar en el seu moment, on destacava el
fet de promocionar els esdeveniments de la Setmana Santa. Recorda que ell es
reuneix amb totes, totes les entitats. Ara, tot just, doncs, calia fer aquesta
modificació de pressupost, en virtut dels acords anteriorment esmentats, perquè es
requeria fer l’encàrrec corresponent d’un nou pas de Setmana Santa amb prou
antelació. Això permetrà que pugui sortir més gent. El problema estava que si
s’esperava al pressupost de l’any 2015, no s’arribava a temps. És per aquest motiu,
que es passa en aquesta modificació de pressupost, així la gent de la Hermandad
podrà assajar i sortir, posteriorment, en unes condicions adequades. Recorda, per
tant, que des de la seva regidora s’intenta anar donant sortida a totes les propostes
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que van arribant. Insisteix que aquests diners són fruit de l’acord del mes de març
passat. Així mateix, torna a recordar que ells s’asseuen amb tothom i els escolten,
per tal de poder respondre a totes les propostes que arriben, encara que reconeix
que, a vegades, no és possible donar sortida i complaure totes les peticions.
Aquesta aportació respon, doncs, a tota aquesta explicació.
Abigail Garrido (PSC-PM): sol·licita que respecte al conveni amb pràctiques de la
universitat Ramon Llull, demana els convenis que totes les universitats amb les
quals es tingui aquests tipus de conveni, sobretot, si és dóna el cas d’universitats
públiques. Desconeix si existeix cap tipus de conveni més o aquest és l’únic.
Lluís Giralt (alcalde): li confirma que ell va veient d’estudiants, però n’hi ha
d’altres, també, d’instituts i centres del municipi. Li confirma que ja li donaran la
informació relacionada.
Joan Garriga (UM9-PA): diu que lamenta profundament les paraules del regidor
senyor Perona. Creu que el seu grup vol enfrontaments i no els hi agrada als acords
i gaudeixen amb això. Li contesta que l’expressió “cop de talonari” no li accepta.
Pensa que considerar “cop de talonari” la proposta d’un acord de Ple, és
menysprear a tot el Ple municipal. Això és un insult. Considera que es passen tres
quilòmetres. Es pregunta si volen dir que van comprant a la gent.
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que cada vegada es complica més aquesta
situació. Li demana al regidor senyor Garriga que no es faci l’ofès. Li recorda que en
moltes ocasions el grup municipal socialista ha demanat al regidor senyor Garriga
que retiri moltes paraules i no ho ha fet. En tot cas, qui s’ha de fer l’ofesa hauria de
ser la pròpia entitat, la qual ja va passar el seu propi calvari fa uns mesos. No cal
reobrir aquest tema de nou. Ja es coneixen els compromisos que es van agafar i de
quina manera. El seu grup denuncia aquesta manera de fer, malgrat estiguin
d’acord amb el fet que l’entitat rebi una subvenció per tal de millorar la seva
situació. Li demana que no barregi una cosa amb l’altra.
Lluís Giralt (alcalde): li recorda al regidor senyor Perona que és veritat que han
fet 24 modificacions de pressupost, però li diu que també és veritat que han fet una
incorporació de romanent que ha possibilitat un pla de reactivació i això ha
comportat un treball posterior al pressupost ordinari. Si consulta les variacions
sobre el pressupost ordinari no són tantes.
Francisco Perona (PSC-PM): recorda que cada any s’han fet aportacions de
romanents a la caixa. Per tant, li torna a insistir que ha fet més modificacions que
en un pressupost prorrogat que ja de per sí es coneix que té més necessitats.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de divuit vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal, Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa i la regidora no
adscrita i tres vots d’abstenció del Partit Popular de Catalunya.

ALTRES ASUMPTES
Declaració urgència: modificació del conveni col·lectiu
Lluís Giralt (alcalde): justifica la urgència, reconeixent un error que es va produir
en el moment de la redacció del conveni, respecte a l’edat de jubilació forçosa. El
cas és que existeix una normativa superior que ho modifica, per la qual cosa, s’ha
de canviar el text corresponent, malgrat havia estat repassat per part de Recursos
Humans, Intervenció i per les seccions sindicals. Es va rebre una notificació en data
14 d’octubre (data posterior a la comissió informativa) en la qual es feia un
requeriment a l’ajuntament per presentar les al·legacions oportunes en un termini
de 10 dies. El fet que l’aprovació del conveni s’hagi d’aprovar per Sessió Plenària,
comporta que les seves modificacions també.
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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.
10.Urgència: modificació del conveni col·lectiu
“Lluís Giralt Vidal, Alcalde, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el passat dia 14/10/2014 ha estat notificat a l’Ajuntament un comunicació
d’esmena del Conveni Col·lectiu 2012-2016 per part del Lletrat de la Secció de
Relacions Col·lectives i Normes Laborals.
Vist que en aquesta esmena indica que cal suprimir l’article 42.1 relatiu a la
jubilació forçosa ,atès que la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la
reforma del mercat de treball, ha modificat la disposició addicional desena de
l’Estatut dels Treballadors en el sentit de considerar nul·les i sense efecte les
clàusules dels convenis col·lectius que possibilitin l’extinció del contracte de treball
pel compliment per part del treballadors de l’edat ordinària de jubilació, qualsevol
que sigui l’extensió i abast de les esmentades clàusules.
Vist que en la mateixa esmena requereix a l’Ajuntament per tal que en un termini
màxim de 10 dies efectuï les esmenes oportunes per adaptar el contingut dels
articles esmentats a la legalitat vigent a fi de poder procedir al dipòsit, registre i
publicació del conveni.
Vist que segons l’acta adjunta entre els representants dels treballadors i els de
l’Ajuntament,
del dia 15 d’octubre de 2014 recull l’acord amb el canvi proposat.
Vist l’informe del Cap de servei de recursos humans núm. 284/2014
Vist l’informe de secretaria núm. 234/2014
Vistos els dos textos esmentats,
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 42.1 del Conveni col·lectiu de personal
laboral , per als anys 2012-2016, on diu: 42.1: Jubilació obligatòria: A fi de
fomentar la creació d'ocupació, millorar la contractació estable, transformar
contractes temporals en definitius i sostenir ocupació, en els termes al·ludits en
aquest conveni, s'estableix la jubilació obligatòria al compliment dels 65 anys,
sempre que el treballador tingui cobert el període de cotització necessari per tenir
dret a la prestació per jubilació de la Seguretat Social i la normativa corresponent
ho permeti, ha de dir: 42.1: Jubilació obligatòria: S’aplicarà la normativa vigent en
cada moment.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta modificació al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva publicació.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
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Lluís Giralt Vidal
Alcalde
Sant Pere de Ribes, 15 d’octubre de 2014.”
Abigail Garrido (PSC-PM): confirma que el seu grup donarà suport a l’aprovació
d’aquesta proposta. De totes maneres, vol deixar palesa la seva opinió en contra
envers la normativa actual per la qual la jubilació obligatòria no és fins els 67 anys.
Considera que no és una mesura adequada per tal de resoldre els problemes
d’ocupació existents a l’Estat.
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.
La secretària fa esment de la incorporació a l’acta de les respostes a les preguntes
formulades en plens anteriors.
11.Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
En primer lloc, es disculpa perquè havia d’atendre unes coses i no ha pogut votar la
moció anterior.
PREGUNTA: Vol saber, sobre el pla de reactivació, el calendari de les accions que
s’estan fent, els números de persones i els procediments que es realitzen, com es
seleccionen i com es publiciten.
PREGUNTA: com estan els treballs d’avançats. Voldria un informe on s’expliqués tot
això o una trobada amb els responsables del pla de reactivació per tal que
expliquessin i donessin tota aquesta informació sol·licitada. Explica que el seu grup
ha apostat molt per això i voldria conèixer tota la informació sobre el tema.
PREC: Així mateix, tal i com ha comentat anteriorment en el punt de la modificació
de pressupost, respecte al parc de Pompeu Fabra, recorda que ho sap el govern i el
regidor corresponent, la situació de la seva font que els ve preocupant des de fa
dos anys, i sobre els 20.000 euros que van qüestionar que fossin insuficients, en el
moment de la modificació de pressupost i, per la qual cosa, esperen una nova
modificació de pressupost el mes vinent, per tal de cobrir tota la despesa. Resten a
l’espera que es realitzi l’obra.
Regidor sr. José Asín (PPC):
En primer lloc, agraeix la resposta proporcionada sobre l’escola Mediterrània i les
actuacions que s’estan realitzant. Sol·licita que es continuï lliurant aquesta mena
d’informació.
Informa que, en canvi, no se’ls hi dóna el mateix tipus d’informació respecte a la
llar d’infants Tres Pins.
PREGUNTA: si la resposta proporcionada per l’escola Mediterrània serveix per la llar
d’infants Tres Pins. Demana explicacions sobre aquest aspecte.
PREC: Recorda al senyor Joan Garriga el tema de l’antiga Peugeot, on continuen
observant molt de perill per la gent que volta per la zona, en definitiva. Malgrat les
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sancions que s’estan imposant als propietaris, pregaria que es fes un perímetre de
seguretat en terreny municipal amb un cerclat provisional, per exemple. Sol·licita
que aquesta mesura es porti a terme a la major brevetat possible.
Respecte a la moció que es va aprovar en el seu moment per aquest Plenari,
presentada per part del grup municipal del PPC, sobre les defecacions d’animals en
la via pública, comenta que han observat que s’han fet algunes accions.
PREGUNTA: Demana conèixer les sancions que s’han realitzat, i per quin motiu.
Comenta que continuen sense veure plaques informatives on s’indiqui, bàsicament,
l’existència d’una ordenança i les sancions que es generen (tampoc ha vist ni díptics
ni tríptics).
Respecte a l’afirmació del departament de Governació on diuen que mai han
realitzat la col·locació de senyals relatives a aquesta temàtica, pensa que tant se
val qui la col·loqui (Governació, Serveis...). El cas és que es va aprovar una moció i
s’han de complir els seus termes.
RESPOSTA:
S’adjunten dues gràfiques corresponents a:
• la primera a l’evolució del nombre d’actes i incoacions d’expedients
sancionadors entre els períodes interanuals set/12 a ago/13, i set/13 a ago/14,
on s’hi pot apreciar un increment d’un 67% en el nombre d’actes i incoacions, i
d’un 19% en el nombre d’infraccions totals sancionades.

INFRACCIONS NORMES CONVIVÈNCIA

60

20

56

47

40

18

30

0
Període Anterior

Període Actual

ACTES I INCOACIONS + 67%

•

INFRACCIONS + 19%

la segona especifica la tipologia d’infracció sancionada en el període setembre
2013 a agost 2014,
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VEN. AMB.;
12; 21%

període setembre'13 a agost '14
per tipus d'infracció

G. PERILL; 9;
16%

GOS; 35; 63%

Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
PREGUNTA: Sobre un prec que van realitzar sobre el canvi d’ubicació d’uns
contenidors situats al passatge Ripoll amb carrer Foix. Vol saber si ja s’ha fet
alguna cosa al respecte.
PREGUNTA: si ja s’ha fet alguna actuació respecte a les voreres de l’avinguda Mas
d’en Serra, tal i com van sol·licitar en el Ple anterior, arran d’unes queixes d’uns
comerciants.
PREGUNTA: com estan resolts els precs que van realitzar sobre l’aparcament
exterior del mercat i la zona de la riera (recorda que s’ha convertit en un pipi-can).
PREGUNTA: si s’ha donat resposta a la instància E-201400451 (15 de gener de
2014). Si fos el cas afirmatiu, voldrien tenir còpia de la resposta que s’ha donat. En
cas contrari, voldria saber els motius pels quals no es dóna resposta a aquest
ciutadà.
PREGUNTA: També, sobre la instància E-201307321 (18 de juny de 2013), en la
qual explica una ciutadana una caiguda que va patir a causa del mal estat d’una
vorera a la plaça Llobregat, comenta que el seu grup ha tingut accés a la resposta,
la qual no consideren que sigui la forma més adequada de contestar a un ciutadà.
El cas és que aquesta ciutadana va patir un accident per culpa de les nostres
voreres i els nostres paviments (fa lectura d’un extracte de la resposta on
l’ajuntament deixa constància a la ciutadana que ella coneixia la zona i podia haver
passat per un altra costat). Realment, li resulta vergonyosa la resposta
proporcionada. Considera que cal atendre la demanda en la seva justa mesura i
cercar una solució adient.
RESPOSTA: La forma utilitzada en la resposta és la prevista a les normes de dret
administratiu, on entre d’altres es notifica literalment l’acord i s’adjunta el peu de
recursos que li pertoquen perquè l’interessat pugui defensar els seus drets de la
millor manera possible.
En relació al contingut de la resposta cal dir que la Sra. A.B.O., va presentar una
reclamació patrimonial per una caiguda que va tenir lloc el dia 8/06/13 al passatge
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Fluvià, segons ella pel mal estat de la vorera i a conseqüència d’aquest fet va patir
uns danys físics i el trencament de les ulleres.
Es va donar tràmit a l’expedient i un cop recollits tots els informes, la Junta de
Govern Local en sessió de data 1/04/14, va denegar la reclamació patrimonial feta
per la Sra. A.B.O.
La denegació de qualsevol petició sol·licitant la responsabilitat patrimonial
d’aquesta administració exigeix una motivació i en aquest cas s’utilitzen els
arguments que la jurisprudència dona en supòsits similars que arriben als
Tribunals. Entre d’altres és un argument utilitzat pels jutjats en la denegació
d’aquests casos el fet de produir-se la caiguda en un lloc proper al seu habitatge o
sigui un recorregut habitual de l’interessat, fet aquest que en aquest cas existia
segons la fotografia aportada per la interessada que demostra la gran amplitud del
passatge i les múltiples possibilitats de pas que gaudia la interessada per travessar
la zona.
La notificació feta no hi ha cap punt vergonyós i ofensiu contra la interessada,
simplement es desestima motivant la reclamació en base a arguments objectius i
així perquè existeixi responsabilitat de l’Administració ha d’haver una relació
directa, immediata i exclusiva de causa – efecte entre l’actuació normal o anormal
de l’Administració i el dany produït, sense que puguin intervenir elements estranys
que puguin influir en l’alteració del nexe causal.
Signat: Serveis Jurídics
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
PREC: Demana es parli amb la senyora i se li doni una resposta més adient.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
Sol·licita informació sobre els clubs socials de cannabis, a raó dels comentaris ja
fets per part de la senyora regidora Abigail Garrido del PSC-PM. Hi ha queixes de
veïns sobre la propera obertura d’un club d’aquestes característiques al carrer
Miquel Servet, 69, baixos.
PREGUNTA: com està l’obertura d’aquest local i la llicència municipal corresponent,
si ja està inscrita al registre municipal d’activitats, per ser una associació sense
ànim de lucre, quins requisits han de complir aquesta tipologia de clubs, pel fet de
no existir cap tipus d’ordenança al municipi que ho reguli concretament (control
d’entrada de menors, aïllament acústic, distància d’escoles, sortides de fum...), que
hi ha sobre el tema i que s’ha començat a fer. Finalment, demanar saber quants
clubs socials de cannabis existeixen al municipi.
El senyor regidor Joan Garriga (UM9-PA) respon dient que malgrat li donaran
resposta per escrit, és un tema que del qual demana que no es generi més alarma.
Es tracta d’un tema de debat social. És conscient que hi ha unes normatives que cal
complir, però, segurament, també, afirma que davant de totes les preguntes
plantejades, serà necessari desenvolupar un debat al respecte.
RESPOSTA: Es transcriu l’escrit enviat a tots els regidors del Ple Municipal el dia 8
d’octubre per indicació del regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i
Patrimoni, en relació amb la suspensió cautelar de llicències i autoritzacions per a
les noves implantacions de l'ús col·lectiu destinat a clubs i/o associacions de
fumadors :
Suspensió cautelar de llicències i autoritzacions per a les noves implantacions de
l'ús col·lectiu destinat a clubs i/o associacions de fumadors.
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“El passat 30 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local va adoptar l'acord de
suspensió pel termini d’UN (1) ANY de l’atorgament de llicències urbanístiques
d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i
altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per
a les noves implantacions de l’ús col·lectiu privat classificat com a activitat de tipus
social destinades a clubs i/o associacions de fumadors en edificis, locals o solars en
tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes.
Aquesta suspensió afectarà totes les sol·licituds que es facin davant aquest
Ajuntament a partir de la data de publicació de l'acord en el BOPB i també aquelles
sol·licituds que es trobin en tràmit dins el termini legal de resolució, amb l'excepció
de les sol·licituds presentades o a presentar per aquells que comptin amb un
certificat de compatibilitat d'us vigent anterior a la publicació de l'acord de
suspensió que tindran dret a obtenir llicències i autoritzacions ajustades a les
normes vigents en el moment de sol·licitar el certificat d'acord amb el contingut
d'aquest durant un període de sis mesos a comptar de la notificació del mateix.
En aquest Ajuntament s'estan tramitant tres expedients per a la implantació de
l'activitat de club de fumadors de cannabis en les següents adreces:
Carrer Miquel servet 69 (El fumador sibarita)
Carrer Eugeni d'Ors, 43 (Zelda Club)
 Carrer Roger de Flor, 58B (Associació de fumadors responsables)
Tots tres sol·licitants disposaven de certificat de compatibilitat d'ús si be només els
dos primers compten amb un certificat vigent, raó per la qual tindran dret a
obtenir llicències i autoritzacions durant el termini de vigència del certificat sempre i
quan s'ajustin a la normativa d'aplicació en el moment de sol·licitud del mateix.
L'expedient del carrer Roger de Flor, quedaria afectat per la suspensió sempre i
quan la publicació de l'acord de Junta de Govern Local es produeixi abans de que es
subsanin les deficiències tècniques que li van ser notificades en l'expedient de
sol·licitud de llicència d'obres menors que està en tràmit des del 24 de febrer de
2014.”
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Habitatge
Regidora sra. Maribel Lucas (no adscrita):
En primer lloc, vol posar de manifest allò que ja va expressar en la instància que va
presentar en data 4 de setembre. Considera que estem davant d’una situació molt
greu, tal i com ha dit ja la senyora regidora Abigail Garrido, que no s’hauria de
permetre, el fet que hi hagin distincions entre uns treballadors i uns altres,
principalment, per unes sigles d’un sindicat determinat. També, vol fer esment que
alguns membres del Comitè (presidenta, secretari i, probablement algú més...),
que estan participant en la redacció de les noves bases generals, sobre les quals,
desprès s’elaboraran les noves convocatòries.
Vol expressar que sobre les bases generals que en el seu moment es van aprovar,
en les quals ella va participar, van comportar l’elaboració de sis convocatòries a la
vegada, de les quals, una d’elles és l’origen de la polèmica. Es van aprovar per
decret... En un moment donat, concretament, la presidenta del Comitè no estava
d’acord amb la redacció d’aquestes bases i convocatòries perquè no estava ben
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“afavorida”. Va pressionar a l’equip de govern (afirma que ningú li pot negar que
hagi estat així), perquè es retiressin aquestes bases i es redactessin unes noves.
Per tant, considera que és absolutament surrealista que ara s’estigui invocant la
seva recusació, desprès d’haver viscut l’esmentada situació per part d’alguns
membres de l’equip de govern i d’ella com a regidora de Recursos Humans. A més,
tant ella, com fins i tot altres membres de la Comissió Paritària (membres dels
sindicats UGT i de la policia), van denunciar vers l’equip de govern que aquesta
situació era inadmissible, pel fet que estiguessin participant en l’elaboració de les
bases per desprès participar en elles.
Ara que està a l’oposició, sol·licita, doncs, una resposta ferma per part de l’equip de
govern, degut al fet que considera que si es pot recusar algú per participar en
l’elaboració d’unes bases (com és el seu cas), encara és més greu si algú participa,
elabora i es presenta a la convocatòria corresponent.
En segon lloc, també respecte al mateix que ha comentat a la seva instància,
afirma que hi ha una convocatòria d’oficial de segona que es va realitzar l’any
passat, contractant-se a alguns treballadors el mes de maig. Ella va signar la
contractació, però es va adonar que hi havia el marit de l’arquitecte tècnica que va
suspendre en la convocatòria origen de tota la polèmica, tot just quan aquesta noia
era cap de Serveis (havent tingut, el seu marit, la millor puntuació de totes i amb
l’experiència professional).
Vol saber, doncs, si això es revisarà o no. Afirma que hi ha molts ciutadans del
municipi que es troben a l’atur, dels quals la seva experiència professional està més
que acreditada.
Afirma que va presentar en data 18 de setembre (li diu al regidor Llàcer que és
conscient que està molt cabrejat amb ella), una instància comunicant que ja no
formava part d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i que se la considerés com a
regidora no adscrita. Mostra la seva sorpresa perquè a l’endemà (en data 19 de
setembre), en la redacció de l’ordre del dia de la Sessió Plenària apareix un punt on
s’anuncia la seva renúncia (la qual cosa ella no pretenia, perquè entenia que el
Consistori s’hauria quedat amb una regidora menys).
Vol saber, per tant, si se li contestarà la seva instància o es dóna per contestada
amb la redacció del decret de cessament.
L’alcalde contesta a la senyora regidora Maribel Lucas, recordant-li que, amb tot el
carinyo, va presentar un document dient que plegava; al cap de quatre dies un
altre que deia que no plegava; i quan es posaven en contacte amb ella, no sabia si
plegava, si no plegava o si tornava a plegar... L’ordre del dia de la Sessió Plenària,
per tant, va sortir amb la seva primera proposta perquè era amb la que comptaven
i va haver un error de comunicació entre el registre i la persona que va enviar la
convocatòria. Confirma que està fora del grup municipal perquè la seva postura és
incomprensible i, de totes sorprenent (per no dir una altra cosa...).
Respecte a les preguntes que ha formulat, tots els processos estan, naturalment,
parats a dia d’avui. Li confirma que tindran en compte les seves aportacions fetes
com a regidora de RRHH i actuaran, posteriorment, en pro d’aquesta transparència.
Afirma que així ho han fet i així ho continuaran fent. Els processos tindran el
desenvolupament que el govern tingui. A hores d’ara, confirma que ell mateix agafa
la responsabilitat de la regidoria de RRHH. Torna a insistir que la seva postura no
l’ha entén, i cada cop menys, però ella sabrà.
Confirma que, realment, ella no tenia intenció de renunciar. Tal i com ha comentat
el senyor regidor Javier Rodríguez, ella només s’ha abstingut de contestar.
L’alcalde li recorda que els telèfons i els correus són per alguna cosa, així com les
paraules i les reunions.
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Regidora sra. Anna Maria Herrera (PSC-PM):
Recorda que al llarg del mes de juliol, es van publicar algunes ordres al DOGC en
relació amb Empresa i Ocupació, relacionades amb la propera concessió de
subvencions (EMO/225, una sobre projectes de treball als barris; EMO/226, una
altra sobre la concessió de subvencions sobre espais de recerca de feina en l’àmbit
de l’orientació per l’ocupació; EMO/227, i una tercera sobre la concessió de
subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de
col·locació).
PREGUNTA: des del seu grup si ja s’han presentat les sol·licituds o si es
presentaran aviat. El regidor corresponent comunica que contestarà per escrit.
RESPOSTA:
1.- De la EMO/227, es va fer la sol·licitud corresponent i ja hem rebut la resolució
(s’annexa resolució).VEURE: Resolució EMO_227-pdf
2.- De la EMO/226 , es va presentar la sol·licitud corresponent el 8 d’agost de
2014. Resta pendent la resolució. (s’annexa sol·licitud).VEURE: Sol·licitud
EMO_226.pdf
3.- De la EMO/225, no ens podem acollir per no haver sol·licitat l’any 2004
projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes , es transcriu la normativa
de referència:
“ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases
reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social:
Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
Base 2
Entitats beneficiàries
Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en el marc d’aquest
Programa aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral
en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la
Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats
dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de
desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.
Article 4. Administracions que poden rebre finançament del Fons
1. Poden rebre finançament del Fons els municipis en el terme o l’àmbit d’actuació
dels quals s’emplacen els barris o les àrees urbanes que compleixen la condició
d’àrea urbana d’atenció especial, d’acord amb els criteris establerts per l’article 5.
2. La participació en el Fons ha d’ésser sol·licitada pels municipis, d’acord amb el
que estableix l’article 8.
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Article 5. Definició d’àrees urbanes d’atenció especial
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per àrea urbana d’atenció especial el barri o
l’àrea urbana geogràficament diferenciables, majoritàriament destinats a habitatges
habituals, que es troben o es poden trobar, si no s’hi actua, en alguna de les
situacions següents:
a) Un procés de regressió urbanística, com ara la degradació progressiva de
l’edificació o la persistència de dèficits d’equipaments, o bé la insuficiència o la
manca de qualitat de la urbanització, de les xarxes viàries, de sanejament i de
l’espai públic.
b) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o l’envelliment de la
població, o bé per un creixement massa accelerat perquè pugui ésser assumit des
del punt de vista urbanístic o de serveis.
c) Una presència característica de problemes econòmics, socials o ambientals
especialment greus.
d) Una persistència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de
desenvolupament local.
2. Els criteris d’avaluació objectiva de les situacions que especifica l’apartat 1 s’han
d’establir per reglament
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial.
Article 2. Administracions que poden rebre finançament del Fons de foment del
programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
Poden rebre finançament del Fons de foment del programa de barris i àrees
urbanes d’atenció especial, els ajuntaments que ho sol·licitin, directament o
mitjançant les fórmules de col·laboració que estableix la disposició addicional
primera de la llei, i presentin un projecte d’intervenció integral d’acord amb el que
s’especifica en aquest Decret.
En cada convocatòria anual, un ajuntament només podrà obtenir finançament per a
un únic projecte d’intervenció integral en una àrea urbana d’atenció especial, a
excepció, atès el seu pes poblacional, de l’Ajuntament de Barcelona, que en pot
obtenir dos. En el supòsit que la sol·licitud s’efectuï d’acord amb el que preveu la
disposició addicional primera de la Llei 2/2004, de 4 de juny, es computarà un
projecte per ajuntament.
Article 3. Indicadors per a la determinació d’àrea urbana d’atenció especial.
3.1 D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, s’entén per àrees urbanes
d’atenció especial aquells barris o àrees urbanes geogràficament diferenciables,
majoritàriament destinats a habitatges habituals, que es trobin o es puguin trobar,
si no s’hi actua, en alguna de les situacions següents:
a) Un procés de regressió urbanística, com ara la degradació progressiva de
l’edificació o la persistència de dèficits d’equipaments, o bé la insuficiència o la
manca de qualitat de la urbanització, de les xarxes viàries, de sanejament i de
l’espai públic.
b) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o l’envelliment de la
població, o bé per un creixement massa accelerat perquè pugui ser assumit des del
punt de vista urbanístic o de serveis.
c) Una presència característica de problemes econòmics, socials o ambientals
especialment greus.
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d) Una persistència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de
desenvolupament local.
3.2 Per tal d’avaluar l’existència d’aquestes situacions es prendran en consideració
els següents criteris:
a) Processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis. Per a la
valoració d’aquesta situació són d’aplicació els indicadors i criteris de puntuació
següents:
Valor cadastral: 1 punt per cada 5 punts de diferencial del valor cadastral mitjà de
l’àrea urbana respecte de la mitjana del municipi (valor mitjana del municipi=100).
Deficient estat de conservació de les edificacions: 1 punt per cada punt percentual
superior al percentatge mitjà de Catalunya d’edificis en mal estat i en estat ruïnós.
Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d’aigües residuals: 1 punt per cada
0,2 punts percentuals superiors al percentatge mitjà de Catalunya d’habitatges
sense aigua corrent i 1 punt per cada 0,2 punts percentuals superiors al
percentatge mitjà de Catalunya d’habitatges sense evacuació d’aigües residuals.
Edificis de quatre plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense
ascensor: 1 punt per cada 2 punts percentuals superiors al percentatge mitjà de
Catalunya d’edificis d’habitatges de quatre o més plantes sense ascensor.
b) Problemes demogràfics. Per a la valoració d’aquesta situació són d’aplicació els
indicadors i criteris de puntuació següents:
Densitat de població: a partir de 100 habitatges/ha, 1 punt per cada 20
habitatges/ha més.
Descens de població o creixement massa accelerat de la població: 1 punt per cada
2 punts percentuals superiors o inferiors
a l’evolució de la població de l’àrea en els darrers 5 anys sobre la mitjana del
municipi en el mateix període.
Població dependent: 1 punt per cada 2 punts percentuals superiors al percentatge
mitjà de Catalunya de població de menys de 15 anys i de més de 65 anys.
Alt percentatge d’immigració: 1 punt per cada punt percentual superior al
percentatge mitjà de Catalunya de població immigrant extracomunitària.
c) Presència de problemes econòmics, socials o ambientals.
Per a la valoració d’aquesta situació són d’aplicació els indicadors i criteris de
puntuació següents:
Nombre de persones que perceben pensions assistencials i pensions no
contributives: 1 punt per cada 0,2 punts percen tuals superiors al percentatge mitjà
de Catalunya de població beneficiària d’aquestes pensions.
Elevada taxa d’atur: 1 punt per cada punt percentual superior al percentatge mitjà
de Catalunya de persones desocupades.
Dèficit de zones verdes. Fins a 5 punts, en funció del percentatge
de superfície de zones verdes previstes en el planejament general del municipi per
a l’àrea objecte del projecte no executades.
Baix nivell educatiu. 1 punt per cada punt percentual superior al percentatge mitjà
de Catalunya de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o sense cicles
de formació professional.
d) Dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local. Per a la
valoració d’aquesta situació són d’aplicació els indicadors i criteris de puntuació
següents:
Dèficit de transport públic. Si el barri no disposa de cap mitjà de transport públic
col·lectiu de viatgers: 5 punts. Si la freqüència mitjana de pas dels mitjans de
transport públic existents en horari laboral és superior als 30 minuts: 2,5 punts.
Dèficit de places d’aparcament. Si el barri no disposa de cap aparcament públic: 5
punts. Si menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat: 2,5 punts.
Baixa activitat econòmica: 1 punt per cada 5 punts percentuals superiors al
percentatge mitjà del municipi de locals inactius.
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Percentatge de població en risc d’exclusió social: 1 punt per cada punt percentual
superior al percentatge mitjà del municipi.
3.3 La puntuació atorgada per a cada un dels indicadors assenyalats a l’apartat
anterior pot ser, com a màxim, de 5 punts.
3.4 En tot cas, per ser elegibles, els projectes han de referir-se a àrees que sumin
un mínim de 20 punts.”
Signat: Tomás Carandell i Baruzzi
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Gent Gran
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
Respecte a l’escola municipal de música, han hagut pares que s’han queixat perquè
estan ja en el mes de setembre encara no ha començat l’activitat a l’escola, que
malgrat haver tingut una reunió recentment, no han pogut combinar els horaris per
les activitats extraescolars dels seus fills i filles.
PREGUNTA: saber, per tant, com està quedant tot aquest tema.
El senyor regidor Josep Rius respon, a la seva vegada, que ja s’ha parlat amb
Joventuts Musicals (la regidora reconeix que ha confós el nom), que es tracta d’una
entitat, i estan confeccionant els horaris. A més, ja s’ha contactat amb l’escola Els
Costerets. A banda, s’ha demanat mil disculpes a l’entitat per no haver estat
possible enguany el canvi d’espai. Confirma que les classes començaran el dilluns
29 de setembre.
Comenta que a la plaça Francesc Layret de Ribes va observar que hi havia piles i
piles de brutícia fora dels contenidors.
A la plaça del Pou, davant de Can Pau Muntanyés, hi havia una paperera a vessar,
tota plena amb ampolles pel terra.
Al carrer Sagrada Família, davant del número 33, hi ha com un petit descampat on
hi havia molta brutícia, també, fins i tot ordinadors i ferros diversos. Suggereix que
potser seria convenient netejar la zona.
A la plaça de la Font, número 1, hi ha una casa que està tancada i allà on està el
baixant de l’aigua que cau a la teulada està trencat, i quan es passa per sota
sembla que passis per una dutxa.
L’alcalde li comenta a la senyora regidora Maria Núria Mestre que si vol també ho
pot passar per escrit i seran contestades oportunament, les esmentades preguntes i
precs.
El senyor regidor Joan Garriga li comenta a la regidora que creu que s’ha quedat
curta. Si es fa una inspecció reconeix que hi ha molts més problemes: rates a la
plaça de la Font, rates al Local, els subterrats que no es poden arreglar a causa de
l’alt cost econòmic que suposa... Reconeix que la llista és enorme. Confirma que
sobre les rates de la plaça de la Font, s’ha fet un requeriment a Sorea per tal que
faci desratització i s’ha fet una inspecció a les cases tancades, per tal de veure d’on
surten les rates. Reconeix que hi ha vint vegades més de problemes de la tipologia
dels que ha comentat la regidora.
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Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
PREC: Fa un prec, en el sentit, que no considera necessari que es doni resposta de
la manera que s’ha fet anteriorment, amb un estirabot, a la seva companya la
senyora regidora Maria Núria Mestre.
L’alcalde l’insta que parlin amb el regidor corresponent sobre aquest assumpte.
Regidora sra. Francisca Carrasquilla (PSC-PM):
PREGUNTA: Sol·licita les dades dels alumnes que han iniciat el curs escolar 201415 en el municipi (llars d’infants, educació infantil, educació primària, ESO,
batxillerat i escola d’adults).
RESPOSTA: En relació a la pregunta formulada al Ple de la corporació del 23 de
setembre de 2014 sobre les dades dels alumnes que han iniciat el curs escolar
2014-15 en el municipi (llars d’infants, educació infantil, educació primària, ESO,
batxillerat i escola d’adults), us informem que el Servei d’Educació disposa de la
informació següent:
Total llar d'infants Ribes
Total llar d'infants les
Roquetes
Total llar d'infants
Total infantil Ribes
Total infantil les Roquetes
Total infantil
Total primària Ribes
Total primària les
Roquetes

121
85
206
420
398
818
925
902

Total primària

1827

Total escoles

2645

Total ESO Ribes

694

Total ESO les Roquetes

573

Total ESO

1267

Total Batxillerat Ribes
Total Batxillerat les
Roquetes

120

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

294
60
60
120
0
60
60

Batxillerat
CFGM Ribes
CFGM les Roquetes
CFGM
CFGS Ribes
CFGS les Roquetes
CFGS

174
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PQPI Can Puig
PQPI Ajuntament
Total postobligatori
GES 1 les Roquetes
GES 2 les Roquetes
MÒDULS C les Roquetes
INSTRUMENTAL 3 les
Roquetes
INSTRUMENTAL 3 Ribes
ANGLÈS 1 Ribes
ANGLÈS 2 Ribes
INFORMÀTICA Ribes
INFORMÀTICA les
Roquetes
ACCÉS CFGM Ribes
ACCÉS CFGS/UNIV Ribes
IOC
Total escola de persones
adultes

Total municipi

24
33
531
44
48
17
17
19
27
27
21
19
25
34
17
315

4964

Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora Dona,Educació-Formació i Treball
Sobre via pública, respecte a l’aparcament exterior de la zona del mercat municipal
diu que a la zona enjardinada s’acumulen moltes plantes i molta brossa. PREC:
Demana que s’actuï a la zona.
Així mateix, a la rotonda del final de la rambla Santa Eulàlia fa ja un parell de
mesos que hi ha unes vallas (suposa que la vorera s’ha trencat). PREC: Demana la
seva reparació.
El regidor senyor José Luis Llàcer recorda que aquesta zona pertany a SUPP-9 i, per
tant, l’ajuntament no pot actuar en aquesta zona. Només es fa en cas
d’emergències per tal que estigui net. En quan al tema de les vallas, estan perquè a
raó de la calor es va dilatar i va rebentar el sòl. Estan esperant que SUPP-9 faci
alguna cosa o en cas contrari ho farà l’ajuntament.
Regidor sr. Francesc Perona (PSC-PM):
PREGUNTA: Sobre el tema de la telefonia, han comentat des del govern unes
dades, uns compromisos i un calendari. Sol·licita li facin arribar aquesta
documentació per escrit.
L’alcalde comenta que li demanarà al tècnic corresponent que concreti aquesta
informació i li passaran oportunament.
RESPOSTA:
“Ramon Planas Mas tècnic del departament de noves tecnologies i Informàtica de
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l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, emet el següent
INFORME: ESTAT ACTUAL DEL CONCURS DE TELECOMUNICACIONS DEL SERVEI DE
VEU FIXA I MÒBIL I DEL SERVEI D’INTERNET DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE
RIBES.
En data 30 de setembre de 2014, s’informa en relació a la feina feta i l’estat actual
de la tramitació del concurs de telecomunicacions que s’està duent a terme des del
departament d’informàtica de l’ajuntament.
El novembre passat l’equip de govern va fixar les directrius per a desenvolupar el
tràmit del concurs de telecomunicacions incloent la totalitat dels serveis de telefonia
fixa i mòbil i servei de connexió de dades a internet tot en un conjunt per poder
disposar de més competitivitat econòmica i tècnica alhora de licitar aquest
procediment. Sota aquestes premisses es va programar per començar a realitzar
les feines que feien referència a la gestió del concurs a partir del gener del 2014.
Aquestes feines de gestió d’aquest procediment es va començar a partir del gener
de 2014, però durant el mes de febrer d’enguany es va veure truncat aquest procés
degut a la mancança de personal al departament d’informàtica provocat per una
baixa laboral que es manté fins a data d’avui.
Des de llavors s’estan duent a terme des del departament d’informàtica diferents
projectes amb caràcter imperiós i d’urgència per a garantir el bon funcionament
dels serveis informàtics de l’ajuntament que han fet demorar la gestió del
procediment del concurs de telecomunicacions fins a data d’avui.
En petit resum s’explica els diferents projectes que s’estan duent a terme durant
aquest any 2014:
‐ Projecte i execució per a tramitar el canvi de l’equipament que gestiona la
seguretat perimetral de la xarxa informàtica de l’ajuntament.
‐ Projecte per a la connexió mitjançant fibra òptica entre els edificis de la Casa de
la Vila i la Masia de Can Puig.
‐ Projecte de reordenació dels serveis de telecomunicacions entre la Casa de la Vila,
Can Puig i la Vinya d’en Petaca.
‐ Projecte per a substituir l’actual centraleta telefònica.
‐ Projecte i execució del canvi de la cabina de discos que gestiona el nucli principal
del centre de processament de dades de l’ajuntament.
‐ Projecte i execució del canvi de la cabina de discos que gestiona el nucli principal
del centre de processament de dades de l’edifici de la Vinya d’en Petaca.
‐ Projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila
‐ Renovació contracte manteniment electrònica de xarxa.
Projecte de reestructuració de la Masia de Can Puig.
‐ Projecte de canvi de servidors del CPD de Ribes.
Conjuntament a tota la feina abans esmentada, s’ha anat gestionant en la mesura
que s’ha pogut, les feines que fan referència al concurs de telecomunicacions i en
concret aquesta ha estat la seva planificació:
‐ Confeccionar el llistat de despeses corresponents per cadascuna de les línies.
‐ Comunicació d’aquestes dades a les regidories per a determinar la seva necessitat
i conèixer els seus costos.
‐ Extracció de les factures de cadascuna de les línies per elaborar un estudi dels
serveis associats i determinar el seu ús i necessitat.
‐ Treball de camp per elaborar un inventari de l’equipament de cada servei
(telèfons, routers,...), inventari fotogràfic i copsar les necessitats dels usuaris del
servei.
‐ Inventari final de línies i serveis.
‐ Tramitació de les baixes de línies i/o serveis no necessaris i comprovació de
l’efectivitat dels tràmits.
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‐ Reunions amb els operadors per a avaluar les diferents opcions tècniques
disponibles.
‐ Determinar les necessitats tècniques en telecomunicacions de l’ajuntament per un
període de 2‐4 anys.
‐ Estudi final de les condicions tècniques i tancament del projecte.
‐ Elaboració del plec de condicions tècniques del concurs de telefonia fixa, mòbil i
serveis d’internet.
Hores d’ara estem treballant en aquest últim punt de l’elaboració del plec de
condicions tècniques que ens portarà a disposar de la finalització d’aquest plec
durant l’últim trimestre d’aquest any 2014.
Perquè així consti sota signo a continuació,
Ramon Planas Mas
Tècnic del departament de Noves Tecnologies
Ajuntament de Sant Pere de Ribes”
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Alcalde de Sant Pere de Ribes
Finalment, el regidor senyor Tomàs Carandell recorda que dijous vinent, a les 7 de
la tarda, visitarà l’ajuntament una delegació de Puerto Cabezas, per la qual cosa
convida a tots els membres del Consistori a assistir-hi, tal i com ja s’ha fet arribar
per escrit.
ANNEX DECRETS:
El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), en primer
lloc, vol comentar el tema de la informació, i insisteix que no es refereix únicament
a aquest Ple, degut al fet que coneix que ha hagut un problema molt concret amb
la senyora secretària de l’ajuntament. Considera que és una autèntica vergonya el
que està passant amb la documentació que es lliura als grups de l’oposició per tal
de poder desenvolupar la seva funció amb unes mínimes garanties. El cas és que
arriba tard o, senzillament, no arriba. Pensa que desprès d’un any al govern, han
tingut temps més que suficient per posar en ordre aquest tema, però no han estat
capaços.
Seguidament, fa referència als següents decrets:
-

355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): explica que aquest
decret resolt declarar nul el procés per irregularitats en la composició del
tribunal (segons el decret, per l’abandonament del tribunal per part del
president al cap de dues hores d’haver començat el procés de selecció).
Afirma que tenen coneixement, que aquest abandonament estava motivat
perquè havia d’estar present en una altre tribunal per tal de resoldre unes
al·legacions que havia presentat un partic¡pant en el mateix (aquest procés
també va ser anul·lat per decret d’alcaldia). Demana saber si aquesta
situació no es coneixia amb antelació. Demana un aclariment al respecte.
Vol saber si no es podien canviar les dates o es si, realment, el resultat del
procés selectiu d’oficial de segona no era del gust d’alguna persona i per
això es va anul·lar, també.

-

361/2014 (anul·lació del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte
tècnic): aquest decret va lligar amb el 325/2014, on es feia, prèviament, la
suspensió del procés de selecció. Recorda que en la sessió plenària del
passat mes de juliol, ja va fer unes apreciacions sobre aquest decret,
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preguntant al govern que de qui tenien dubtes d’imparcialitat i transparència
en el procés, si es tracta del tribunal, de la regidora... confirma que les
respostes els hi ha arribar a darrera hora. Amb aquest decret deixen molt
clar que de qui tenien dubtes era de la regidora de Recursos Humans.
Reconeix que la lectura del decret li produeix molts dubtes: el decret consta
de 5 pàgines i només li han arribat 3; si el seu grup va fer una pregunta
respecte aquest tema en data 15 de juliol, perquè no se’ls hi va comunicar
en la mateixa sessió que aquell mateix dia s’havia presentat un escrit en el
registre demanant l’anul·lació de la convocatòria, i no va ser per una qüestió
de temps, degut al fet que a l’endemà, dia 16, es signa el decret de nul·litat,
o sigui que resolen la nul·litat en un temps “rècord”, en canvi, el seu grup ha
d’esperar 70 dies a la resposta de la seva pregunta, i a través d’un altre
decret.... no ho troba just i, a més, els vol “felicitar” pel gran compromís que
té aquest govern en facilitar la documentació i en haver aconseguit
“l’excel·lència” en el funcionament de l’ajuntament, tal i com sempre ha
defensat l’alcalde senyor Giralt.
Tal i com ja saben els membres de l’equip de govern no es tracta, únicament, de la
nul·litat d’aquests processos, sinó que es tracta de la imatge de la seva forma
d’actuar i de manejar els processos de selecció del personal de l’ajuntament, prova
d’això és que havent canvis en les bases dels processos avalats per informes
tècnics i per decret d’alcaldia, aquesta Alcaldia actua d’ofici anul·lant aquests
processos, admetent uns recursos que consideren que estaven fora de termini.
Recorden que ja ho van advertir quan van votar en contra de l’aprovació de la
plantilla i la relació de llocs de treball de l’ajuntament. Tenien sensacions estranyes
i, de mica en mica, es van incrementant. Aquesta forma d’actuar té conseqüències i
es veure properament en aquesta Sessió Plenària.
El regidor senyor Francisco Perona del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
-

355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): demana l’expedient
complet relacionat amb aquest decret.

-

419/2014 (procediment de restauració de la legalitat urbanística contra
l’empresa El Casino de Ribes): demana l’expedient complet relacionat amb
aquest decret

VEURE DOC. ADJUNT: Expedient Decret 419/2014
La regidora senyora Anna Maria Herrera del Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
-

379/2014 (contractació d’un tècnic de gestió de projectes d’ocupació, el
senyor ÀM, del 30 de juliol de 2014 al 15 de gener de 2015): demana
l’expedient complet, el contracte que se li ha fet i la feina que realitzarà
aquesta persona, relacionat amb aquest decret.

RESPOSTA: VEURE ANNEX: DECRET 379
-

381/2014 (contractació plans d’ocupació): demana tenir el llistat de les
persones incloses en aquests plans.

RESPOSTA: VEURE ANNEX: DECRET 381
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La regidora senyora Abigail Garrido del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) fa referència als següents decrets:
-

355/2014 (anul·lació procés selectiu oficial de segona): demana un calendari
de la nova convocatòria perquè hi ha persones que l’estan esperant i es
volen presentar, degut al fet que es va anul·lar el procés d’oficial de segona i
no s’ha fet la nova convocatòria i, per tant, les persones que s’hi van
presentar estan esperant aquesta nova convocatòria.

-

361/2014 (anul·lació del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte
tècnic): en primer lloc, confirma que aquesta intervenció va lligada amb el
punt número 5 d’aquesta Sessió Plenària sobre la renúncia de la regidora
Maribel Lucas. Aquesta plaça d’arquitecte tècnic es va posar en marxa
aprovant i publicant les bases corresponents, per decret d’Alcaldia, sense
cap al·legació en contra durant el seu període d’exposició pública. Constava
de cinc proves. Es presentava a les proves l’arquitecte tècnica interina de
l’ajuntament que va suspendre en la primera prova, per la qual cosa van
quedar altres persones. És tot just ella la que presenta unes al·legacions, un
cop ha suspès, dient que entre les persones que sí que havien aprovat es
trobava el marit de la regidora de Recursos Humans del nostre ajuntament.
Per un decret d’Alcaldia, el 13 de juny de 2014, es decreta la suspensió del
procés de selecció. En data 16 de juliol de 2014, es signa un nou decret pel
qual es determina l’anul·lació definitiva d’aquest procés selectiu. Desprès de
demanar la documentació relacionada, de forma repetida, en la Junta de
Portaveus, en les Comissions Informatives, i via correu electrònic, finalment,
ahir al migdia (22 de setembre de 2014), han tingut accés a una part de la
documentació d’aquest expedient, però no a la seva totalitat. Confirma que
han tingut accés a dues instàncies que ha presentat la regidora Maribel
Lucas (en data 19 d’agost de 2014 i en data 4 de setembre de 2014), on
presenta un recurs de reposició envers els decrets d’Alcaldia que se signen
en relació a aquest procés selectiu i respecte a algunes acusacions que es
fan cap a la seva persona. Ara, després de llegir la defensa de la regidora
respecte als fets pels quals la recusen, considera que el govern ara té un
problema molt greu. De fet, en l’argumentació que fa servir en aquestes
instàncies, la regidora Maribel Lucas manifesta vàries coses:
o El decret que es signa és el nul de ple dret, perquè es signa amb
posterioritat segons afirma (suposa que ha de tenir les proves que
així ho demostren). Si això és d’aquesta manera, s’està parlant
directament de prevaricació. Aquest, considera, que és un fet molt
greu, tant per l’ajuntament com per les persones que ara mateix
estan representant, en aquest sentit, al govern del municipi.
o Així mateix, la regidora Maribel Lucas manifesta no haver elaborat les
bases ni la convocatòria de les quals se la recusa.
o Posar de manifest pressions per tal d’afavorir a determinats
treballadors, tal i com diu amb la següent afirmació “tot i la meva
disconformitat a acceptar aprovar coses que afavorien a determinats
treballadors, com per exemple, la darrera modificació de la relació de
llocs de treball”. Es tracta d’una qüestió claríssima.
o Posar de manifest exemples de contractacions a familiars que per la
mateixa regla de tres haurien de ser recusats, com és el cas del marit
de l’arquitecte tècnica interina, que és contractat mentre ella és la
cap del mateix departament, sent “arte y parte” de la qüestió.
Tota aquesta informació és part del recurs presentat per la pròpia regidora
Maribel Lucas, per defensar-se de les acusacions que es fan sobre la seva
persona.
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També manifesta que la pròpia presidenta de l’ajuntament,
treballadora interina del mateix, ha participat activament en
l’elaboració de les bases de la convocatòria a la qual es presentarà.
Explica que, alhora, ha rebut pressions per part d’aquesta persona
per tal que les bases s’adeqüin al seu perfil. Diu que aquesta persona
se sent impune (pregunta exactament que vol dir aquesta expressió).
Aquest no és un tema menor, ni molt menys. Es tracta d’un cas, creuen, que
la regidora Maribel Lucas, manifestant-se en contra de coses amb les quals
no estava d’acord, probablement, sigui un cap de turc perquè no vulgui
amagar irregularitats que es puguin estar cometent.
Davant de tota aquesta situació, pensen, com a socialistes, que es tracta
d’un escenari molt greu, per la qual cosa, volen demanar diferents
qüestions:
o demana còpia de tot l’expedient, en el qual no falti ni un sol paper,
en relació a tot aquest tema.
o lamenten profundament aquesta situació i avança que ja han posat
en mans dels seus advocats aquest tema, per tal que puguin estudiar
tot aquest procés. Es tracta d’un autèntic despropòsit.
o

La regidora senyora Anna Gabaldà d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu (UM9-PA)
respon demanant que abans de fer determinades acusacions es miressin la
documentació i s’informin convenientment, de cara, bàsicament, a les persones que
acusen, perquè les considera molt greus i avança que ella no les acceptarà. Explica
els fets que van ocórrer dient que es poden comprovar, per la qual cosa, agrairia
que la gent que es passeja per l’ajuntament demanant la informació que se la miri
abans de fer cap tipus d’acusació, perquè recorda que tots tenen advocats i poden
fer qualsevol tipus de gestió, i més en aquests casos.
En data 13 de juny des de l’Alcaldia es signa un decret per tal de suspendre el
procés de selecció. En aquells moments, es suspèn el procés de selecció després de
despedir a la persona que, fins el moment, tenia l’ajuntament com a tècnica (en el
sentit de “em sap molt de greu, noia, però no has superat les proves”). Al dia
següent és quan es suspèn aquest procés perquè els membres del comitè fan saber
a l’equip de govern la presència del marit de la regidora de RRHH en aquesta
convocatòria. Els membres de l’equip de govern ratifiquen que no tenien
coneixement d’aquest fet. En el moment que es suspèn el procés, s’obre una via
d’estudi de la situació, per tal de comprovar la imparcialitat i la transparència per
poder desenvolupar un procés selectiu correcte. Afirma que ells no han entrat al
govern per col·locar a ningú, ni al marit d’una regidora ni cap membre de la seva
família, tal i com li va retreure la portaveu socialista en el moment del canvi
d’alcaldia amb el regidor senyor Giralt. Confirma que tot això no és veritat i li diu a
la senyora regidora Abigail Garrido que vigili amb les seves acusacions. Per tant, i
com ells no han entrat al govern per col·locar a ningú, insisteix, decideixen aturar
un procés en el qual són coneixedors que el marit de la regidora de Recursos
Humans s’ha presentat en aquesta prova.
El pas següent és que la tècnica que suspèn la prova presenta unes al·legacions a
l’ajuntament dient que hi ha unes preguntes que no s’adeqüen al temari
corresponent a la plaça convocada. Es demana al tribunal qualificador que es doni
resposta a aquesta sèrie d’al·legacions. El tribunal fa un informe dient que les
preguntes sí que s’adeqüen al temari. Continua la investigació, a través de
converses d’ella mateixa com alcaldessa acompanyada dels serveis jurídics de
l’ajuntament i, posteriorment, és el comitè d’empresa el que presenta una
al·legació manifestant que aquesta regidora ha participat de la redacció de les
bases d’aquesta convocatòria. Posteriorment, la tècnica que treballava a
l’ajuntament presenta noves al·legacions, manifestant el mateix que el comitè,
dient que el marit d’una regidora es va presentar a aquest procés de selecció.
51

Ple ordinari
21 d’octubre de 2014

Amb tota aquesta informació esmentada, es decideix signar un decret en data 16
de juliol de 2014 (la qual cosa es pot ratificar per Secretaria), per tal d’anul·lar
aquest procés selectiu, en el qual s’acullen a l’article 28 d’abstenció, segons les
recomanacions dels serveis jurídics, en el qual es diu que aquesta regidora s’hauria
d’haver abstingut en tot el procés (en el moment de la redacció d’aquestes bases,
sempre i quan fos coneixedora que el seu marit s’anava a presentar). La regidora
de RRHH diu no ser coneixedora que el seu marit es presentaria a aquesta
convocatòria. El govern sabia que la regidora de RRHH participava en la redacció de
les bases, però no sabia que el seu marit participaria d’aquest procés selectiu. Per
tant, per criteris de transparència, acaben anul·lant el procés. En aquell moment,
des de l’Alcaldia es considera que es donen els requisits de l’article 29 per admetre
la causa de recusació, invocada tant per part dels representants del personal com
de la pròpia persona interessada i, llavors, l’Alcaldia considera que el perjudici que
es pot causar als aspirants és inferior a l’impugnació si aquesta es produís al
finalitzar el procés.
Davant d’això és més fàcil, pel govern, actuar en una situació que no veuen clara,
que no tancar els ulls i fer veure que no passa res. A partir d’aquí ja serà un
contenciós qui decidirà.
Finalment, de forma sincera, demana que abans de fer el tipus d’acusacions que es
fan es miri la documentació. En el cas del procés selectiu d’oficial de segona, el
govern pensava que el president estaria tot el dia en el tribunal. Al marxar al cap
de dues hores, aquesta persona hauria d’haver demanat a la secretaria que sigues
substituït, però això no es va produir i, per això, es va anul·lar, també, el procés,
amb la recomanació jurídica pertinent. A l’endemà, també, per motius festius
aquesta persona tampoc es presenta. Davant de tot això, és veritat, també anul·len
el procés. No haguessin volgut que si tanquen els ulls, els acusessin de mala gestió,
o de favoritismes, i s’estimen més fer les coses ben fetes, aturant els processos, i
que decideixi un altre en comptes de ser ells els que prenen una decisió.
L’alcalde Lluís Giralt, també, comenta que respecte a la informació, aquest decret
d’anul·lació del procés de selecció d’un arquitecte tècnic, ha provocat diferents
recursos, per la qual cosa, ell mateix ha signat un nou decret per tal d’obrir un
procés d’audiència pública segons recomanacions dels serveis jurídics de
l’ajuntament. Per tant, reconeix que l’expedient és important. Ho explica perquè es
tingui coneixement que l’expedient encara no està tancat i, és, per això, que no
s’ha fet una escampada de la documentació. Demana als grups municipals que si
volen consultar l’expedient s’adrecin a la Secretaria de l’ajuntament.
El regidor senyor Javier Rodríguez del Partit Popular de Catalunya (PPC), li comenta
a la regidora senyora Scuderi (sobre un comentari que déu haver fet amb el
micròfon tancat) que estaran en el punt de decrets el temps que sigui necessari,
perquè, al cap i a la fi, l’ajuntament està funcionant a base de decrets. Respecte a
la petició de la regidora senyora Gabaldà que es llegeixen la documentació, li afirma
que, efectivament, a ell li agradaria poder-la llegir, però el problema és que no la té
perquè no se l’envien.
L’alcalde Lluís Giralt li torna a recordar que la informació està a l’expedient i que,
tal i com ja va comentar-li al grup municipal socialista, demana que es vingui a
consultar a l’ajuntament, perquè és tracta de documentació que pot estar afectada
per la qüestió de les dades personals.
La regidora senyora Abigail Garrido del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM) demana expressament que se li faci arribar una còpia de tot
l’expedient, tal i com tenen dret com a grup municipal de l’ajuntament que són. Així
mateix, a mesura que aquest expedient es vagi engrandint, demana que ser
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informats al dia de les novetats del mateix. Alhora, mostra la seva perplexitat per
haver tingut coneixement en aquesta Sessió Plenària de l’existència d’informes i
documentació diversa sobre aquest expedient, que no els havia estat lliurada.
Demana, per tant, es faci la tramesa de la mateixa a la major brevetat possible.
Recorda que, ja en el decret de suspensió del procés selectiu en qüestió, ja va
demanar que se’ls tingués informats, però no ha estat així. Confirma que no se’ls
ha fet arribar cap mena d’informació sobre això. Demana, per tant, que aquesta
mateixa setmana se’ls faci arribar una còpia completa de tota la documentació, per
tal de portar-ho als seus serveis d’assessorament jurídic. Recorda que no estan
acusant, només volen una còpia de tota la documentació per tal de valorar-la.
Únicament, el que ha posat de manifest són paraules pròpies que hi ha escrites en
els mateixos recursos. Per tant, agraeix que li sigui lliurada tota la documentació
aquesta mateixa setmana.
L’alcalde Lluís Giralt li confirma que enviaran tota la documentació al seu grup
municipal, però insisteix que la tenen a la seva disposició, en la seva globalitat, en
el departament de Secretaria de l’ajuntament. Recorda, així mateix, que la voluntat
d’aquest govern sempre ha estat la transparència, però a vegades hi ha decisions
que no són il·legals però que poden resultar errònies i com a tal s’han de tractar i
s’han de revisar. I si cal revisar els processos, així es farà. De fet, li recorda a la
regidora senyora Abigail Garrido que ha fet referència a un procés de selecció que
era de quan estava ella al govern. Per això, torna a recorda a tothom que es miri
bé la informació perquè aquestes coses, a vegades, passen a totes les cases.
Finalment, declara que ells han actuat amb transparència, han agafat el tema i han
discutit com a govern i s’ha tirat endarrera quan calia que es fes i si ha hagut un
error, es reconeix aquest error i després les gestions de l’error són més o menys
encertades. Finalment, aclareix que ha hagut aquesta anul·lació en pro de fer les
coses bé i, per tant, si s’ha de tirar endarrera una vegada es farà, i si cal dues,
també.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
RESPOSTA: Respecte a la petició sobre els decrets 355/2014 (Anul·lació procés
selectiu oficial de segona) Decret 361/2014 (anul·lació del procés selectiu per a
cobrir una plaça d’arquitecte), amb aquesta alcaldia li consta que els diferents
grups municipals que han estat interessats, han passat pel departament jurídic de
l’Ajuntament per tal de veure els expedients corresponents a aquest decrets.
12.Mocions
12.1.
Moció dels grups municipals PSC-PM, CiU-ViA, UM9-PA, PPC,
ICV-EUiA i la regidora no adscrita de suport al servei del Centre
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències
“La Mancomunitat Penedès Garraf (MPG) va posar en marxa l’any 1987 el Centre
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), amb el suport dels municipis
d’ambdues comarques per donar una resposta a aquelles demandes de tractament
per toxicomania que no estaven cobertes en cap municipi ni per cap altra servei o
institució.
El CAS forma part de la xarxa d’atenció a les drogodependències de la Generalitat
de Catalunya i és un dels centres anomenats de primer nivell, atès que s’acull les
demandes d’assistència mèdica, psicològica i social de totes aquelles persones
afectades per problemes de drogodependència (heroïna, cocaïna, alcohol, cànnabis,
etc.), alhora que dóna suport a tot tipus de demandes d’assessorament i treball
relacionats amb el tema, ja siguin de caire preventiu o informatiu.
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Es tracta, doncs, d’un servei de titularitat pública i amb vocació de servei públic,
que ofereix els seus serveis gratuïts de manera ambulatòria i que compta amb els
recursos específics de la xarxa pública.
La persona és l’eix d’interès dels professionals que treballen al CAS, que donen una
atenció individualitzada, professional i humana, tenint com a objectiu la cura i el
benestar del pacient, tractant aquest i les famílies, amb diligència, correcció,
interès, dedicació i honestedat, respectant la seva opinió i les decisions del pacient i
buscant sempre l’actuació terapèutica més adient.
El treball en equip i la cooperació entre companys ha permès que sigui un servei de
referència al territori molt ben acceptat i sense que, en més de 25 anys de
funcionament, hi hagi hagut cap denúncia.
A nivell sanitari es fa un treball de proximitat tant amb els metges de família com
amb els hospitals de referència per tot el seguiment de les patologies orgàniques
associades. També fa ús dels recursos específics, Unitats Hospitalàries de
Desintoxicació i Patologia Dual.
A nivell social es coordinen amb els serveis socials dels diferents municipis, fent un
treball de seguiment de casos quan així es valora. També es fa ús dels recursos
específics com són les comunitats terapèutiques, els pisos de reinserció i els centres
de dia.
Les principals tasques del centre d’atenció i seguiment de drogodependències són:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció terapèutica a persones que tenen problemàtica amb el consum de
drogues il·legals, psicofàrmacs i alcohol i que tenen ganes de tenir cura de la
seva salut, fent-ne un seguiment i una intervenció, entenent que la malaltia
afecta diferents dimensions de la persona, amb un abordatge biopsicosocial
(tractament mèdic, psicoteràpia individual, de parella, familiar i grupal, suport
social …).
Seguiment de programes preventius específics (educació per la salut,
vacunacions …).
Informació i Assessorament a familiars i amics.
Gestió de 2 centres dispensadors de metadona.
Seguiments de Mesures Penals Alternatives I Treballs en Benefici de la
Comunitat.
Col·laboració amb justícia juvenil, fent feina de psicoteràpia individual i grups de
prevenció de la recaiguda en un centre de justícia juvenil.
Assessorament per a l’elaboració de plans de prevenció municipals i escolars.
SAFAD, com a servei d’informació, orientació, assessorament a famílies i joves, i
derivació al CAS en aquells casos que és necessari.
Activitats formatives (conveni de centre formador amb la UOC i la UB, programa
Beveu Menys) i informatives.
Col·laboració en la organització de jornades tècniques.
Elaboració de programes paral·lels que busquen una milloria qualitativa de
l’atenció (programa de foment de la lectura, Artalcas).

Tota aquesta feina és portada a terme per un equip multidisciplinar de 15
treballadors, que al llarg de l’any 2013 han fet, per exemple, 271 primeres visites,
6.617 visites a persones historiades i han atès 1.957 familiars/amics, entre altres
moltes activitats, amb una població de referència de més de 250.000 persones,
usuaris de 34 municipis de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Al mes de juny de 2011, la gerència de la MPG va informar als treballadors del CAS
d’una reunió celebrada amb el Servei Català de la Salut (SCS) en la què es
notificava que per raó del Decret 66/2010, de 25 de maig, que regula l’establiment
de convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del SCS, el
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conveni de relació SCS-MPG quedava fora llei (donat que la MPG no forma part del
SISCAT, sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya) i instava a que
el servei del CAS pogués ser subrogat per un consorci sanitari de les comarques.
Posteriorment el SCS va proposar que aquest servei quedés subrogat a través de
les Germanes Hospitalàries (empresa privada proveïdora de serveis de salut
mental), sense arribar a generar-se cap trobada. Finalment, donada la resistència
del servei i coincidint amb moció aprovada per unanimitat per aquest ple, al març
del 2012, defensant aquest servei públic, es va ajornar qualsevol canvi en aquest
sentit.
El passat 14 de gener, la gerència de la Mancomunitat torna a informar als
treballadors del CAS que el SCS ha notificat que a data 1 de gener de 2015 el CAS
no pot seguir sent un servei prestat per la MPG i que la gestió d’aquest servei
sortirà a concurs públic aquest 2014. Això pot significar amb elevada probabilitat la
privatització de la gestió del servei, prevalent criteris econòmics sobre els de
qualitat que regeixen actualment el servei.
Per tot això el ple de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, acorda:
PRIMER: Realitzar les gestions oportunes perquè el CAS segueixi sent un servei
públic, amb gestió pública, amb una atenció centrada en el pacient, de
qualitat i amb les arrels a les nostres comarques, l’Alt Penedès i el Garraf.
SEGON: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya perquè
encarregui la gestió del servei del Centre d’Atenció i seguiment a les
Drogodependències del Garraf a una de les entitats que formen part del
model de finançament en base poblacional i que ja presten actualment
serveis a la comarca, en base a criteris de qualitat i eficiència.

Sant Pere de Ribes, 14 d’octubre de 2014.”
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, agraeix que a la junta de portaveus,
tots els grups municipals es comprometessin a donar suport a aquesta moció. Si es
confirma, voldria que la proposta anés a nom de tots els grups municipals, a més
d’EUiA.
Recorda que la Mancomunitat va posar en marxa aquest servei l’any 1987. És un
servei amb vocació pública. Ofereix serveis gratuïts i compta amb els recursos de la
xarxa pública. El passat 14 de gener, la gerència va comunicar als treballadors que
deixarien de ser un servei de titularitat pública i que la gestió d’aquest servei públic
sortiria a concurs aquest mateix any, la qual cosa significaria la privatització del
servei prevalent criteris econòmics sobre els de qualitat que regeixen actualment el
servei. El seu grup creu que és un servei bàsic d’atenció a qualsevol
drogodependència que, actualment, està donant molts bons resultats i ajudant a
molta gent en tot aquest temps. És per tot això, que considera que es tracta d’un
servei que no hauria de sortir de la xarxa pública.
Dit això, entén que serà una votació a favor per unanimitat. Per una altra banda,
sap que a la sala hi ha persones que estan molt inquietes per la propera obertura
d’activitats al nucli de Les Roquetes, concretament, que anirien en contra de la
filosofia de la proposta que es vol aprovar en aquests moments, amb la feina
d’equips que treballin en la prevenció de la drogodependència. Considera, per tant,
que també és necessari, i en paral·lel, donar solució a la preocupació veïnal existent
envers aquest tema. Agraeix, finalment, el suport donat per part de la resta de
grups municipals.
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Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): confirma que el seu grup es va afegir a la moció
perquè considera que és un tema que interessa al municipi i a la comarca. De totes
maneres, discrepa absolutament que la portaveu del grup municipal socialista hagi
fet aquest discurs final perquè considera que són dos coses absolutament diferents.
Demana que, si es vol, un dia es faci un debat sobre les drogues i el seu consum,
de clubs o de la marihuana terapèutica, però troba desubicat el comentari final amb
la moció que es presenta.
Maribel Lucas (no adscrita): considera que aquest tema de les
drogodependències caldria que es tractés més profundament, perquè és un tema
molt greu. Afirma que està en la línia de la regidora senyora Abigail Garrido i que sí
té a veure un tema amb l’altre. Prega a l’equip de govern que revisi les llicències
que s’han atorgat, concretament, una al municipi de Les Roquetes. Demana, així
mateix, tal i com expressen els veïns amb els seus cartells al Ple, els clubs haurien
d’estar fora del municipi.
Lluís Giralt (alcalde): demana que, en les properes intervencions, es centrin a la
moció i si cal, en precs i preguntes, es parli del tema dels clubs. Ell entén que no té
massa a veure. Demana a una persona del públic que ara, en aquests moments, no
pot parlar, encara que sí manifestar-se. Li emplaça a parlar el proper divendres en
una reunió que ja tenen concertada i podran fer-ho d’allò que calgui.
Javier Rodríguez (PPC): confirma que el seu grup s’adhereix a la moció
presentada i, així mateix, en el punt de precs i preguntes farà la consulta pertinent
sobre el tema dels clubs de cannabis.
Joan Garriga (UM9-PA): diu que troba desafortunat tractar aquests dos temes.
Emplaça a parlar seriosament del tema de les drogues quan es vulgui. També,
troba que no té res a veure el tema de la proposta amb la manifestació a causa del
club de fumadors. Confirma que ja s’han fet coses sobre aquest tema, en resposta
a la regidora senyora Lucas, com la suspensió de la concessió de llicències. Demana
de parlar adequadament sobre el tema, però com s’ha dit alguna cosa, ell també
volia dir la seva. Emplaça a parlar amb els veïns i amb tots els grups municipals,
per veure com portar a terme la confrontació d’interessos, en aquest cas.
Anna Gabaldà (UM9-PA): posa èmfasi en recolzar les propostes sobre el tema,
tal i com estan presentades, com a servei públic de la xarxa. Informa que la
gerència ha rebut una carta en la qual els informen que a partir de l’1 de gener no
prestaran aquest servei com a públic i no prorrogaran el contracte corresponent.
Considera que hi ha altres maneres de gestionar un servei públic, abans de
privatitzar-lo. Hi ha consorcis a la comarca que podrien donar resposta a aquesta
situació, però cal fer aquest treball. Recorda que en el marc del Consell Comarcal
no es va aprovar aquesta moció, per la qual cosa, insta a d’altres grups polítics a
treballar en aquesta línia, en altres àmbits.
Lluís Giralt (alcalde): afirma que, per part del seu grup, també donaran suport a
la moció. Per una altra banda, informa que va haver un Ple de la Mancomunitat, en
data 10 de setembre, on es va aprovar una proposta on s’oferia a l’Institut Català
de la Salut per posar-se a la seva disposició per adaptar-se i poder continuar
donant el servei que venen donant en els darrers 27 anys. Entenen que aquesta
moció va en la mateixa línia. Fa esment, de totes maneres, als comentaris sobre el
punt segon realitzat per part d’una regidora de Vilanova en aquest Ple de la
Mancomunitat.
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.
El senyor regidor Josep Rius (CiU-ViA) es troba absent en el moment de la votació.
12.2.
Moció que presenta el grup municipal socialista i Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA) en relació a la defensa de la llei de salut
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sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (llei
orgànica 2/2010)
“D’acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de SANT
PERE DE RIBES vol sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:
-Es reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida.
- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual.
- Es garanteix la informació sobre els drets, ajudes i prestacions que li corresponen
si desitja continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, psicològiques i
socials, així com de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament.
- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és
possible practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins
de els 14 primeres setmanes de gestació.
- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres
setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció
d’anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de
salut sexual i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
-Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari.
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va
ser avalada pel Consell d’Estat.
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei,
que encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.
A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el
dictamen del Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les
demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar
que presentaria una nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs que
tenia com a punts claus:
• Retornar a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985
aprovada pel govern socialista.
•

Eliminar la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació
fetal.

•

Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu
i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió,
donant aquest poder a professionals externs.
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Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la
seva proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment,
de les entitats de dones.
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal
Constitucional l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones
lliurement la seva maternitat, encara que això sigui a costa de posar en risc la
salut i la vida de les dones, limitar al màxim el dret a l'avortament, tot i estar
demostrat que les lleis més restrictives no redueixen el nombre d'avortaments,
només incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè
avorten en la clandestinament i en condicions de total insalubritat.
A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els
darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap
d’ells no ha retrocedit.
El Consell d'Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països
on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que
converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar
l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es
mostra a favor d’ una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual
obligatòries per als i les joves.
Els i les socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el
Tribunal Constitucional amenaça el drets de les dones a escollir la seva maternitat i
la seva salut física i psíquica. La millor manera de reduir el nombre d'avortaments
no és negant l'accés de les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les
el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no
desitjats, tal i com contempla la llei socialista 02/2010.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de SANT PERE DE RIBES
presenta per a la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal la següent:
MOCIÓ
1. Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre
altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta
decisió conscient i responsable ha de ser respectada.
2. Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de
dones, que amb les seves protestes al carrer han obligat al govern
d’Espanya a retirar la proposta de reforma de la llei de l’avortament que
volia fer, i instar a les entitats i plataformes que continuïn amb la pressió
social per retirar el recurs d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra
la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
Interrupció voluntària de l'embaràs.
3. Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van
presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs, i rebutjar la
regressió que això suposaria.
4. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament
de Catalunya.
Signat: Portaveu del Grup Municipal Socialista
SANT PERE DE RIBES 17 D’OCTUBRE DE 2014.”
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Abigail Garrido (PSC-PM): fa, en primera instància, un recordatori de l’actual llei
sobre el tema, així com recorda el recurs d’inconstitucionalitat presentat per part
del Partit Popular a l’any 2010, que encara no ha quedat resolt per part del Tribunal
Constitucional. A finals de l’any 2013, el govern de l’Estat, sense esperar el
dictamen del TC, va anunciar que presentaria una nova regulació de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Aquest any 2014, ha hagut de paralitzar aquesta nova
proposta de modificació de la llei, gràcies a la pressió política i social. Malgrat això,
el PP no ha retirat el recurs que va presentar en el seu moment en el TC. És, tot
just, aquest fet el que provoca la presentació d’aquesta moció, per continuar
mantenint la lluita viva, en aquest aspecte.
Afegeix, finalment, que en aquesta moció i en la següent s’afegeix el partit d’EUiA.
Lluís Giralt (alcalde): explica que sobre aquest tema, el seu grup farà un vot
personal.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal, Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i Unió–Veu i Acció i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, un vot
d’abstenció de la regidora no adscrita i tres vots en contra del Partit Popular de
Catalunya.
El senyor regidor Josep Rius (CiU-ViA) es troba absent en el moment de la votació.
Abigail Garrido (PSC-PM): agraeix el vot favorable dels regidors i regidores que
ho han fet, perquè pensa que aquest fet és el que comporta que s’avanci en la
defensa dels drets de les dones. En contra, lamenta que hagi hagut regidors que no
hagin donat suport a aquesta proposta.
12.3.
Moció del grup municipal socialista i Esquerra Unida i
Alternativa (EUiA) per demanar que l’ajuntament reclami a la
Generalitat el deute acumulat per al finançament de les llars
d’infants
“Com ja s’ha posat de manifest en diversos plens anteriors, a la baixada d’ingressos
als ajuntaments, fruit de la crisi econòmica, cal sumar un problema encara més
preocupant: l’assumpció de despeses extres corresponents a deutes, avançament
de diners per endarreriments o impagaments per part de la Generalitat, en àmbits
tan prioritaris com l’educació o les polítiques socials. Sant Pere de Ribes no és una
excepció i els compromisos no acomplerts o “endarrerits” pel Govern són molts i
de diferent consideració.
Entre aquests compromisos incomplerts per la Generalitat, destaca les aportacions
a les llars d’infants municipals. Des de l’any 2011 fins l’actualitat, la conselleria
d’Educació ha reduït les aportacions a les llars d’infants dels 1800 euros per plaça a
0. Tot això s’agreuja encara més amb el fet que la Generalitat no ha fet l’aportació
econòmica per al funcionament dels centres de 0 a 3 anys en diners compromesos
(cursos 2010-2011 i 2011-2012) o per no haver adquirit cap compromís (cursos
2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015), de manera que els ajuntaments estan
actuant de creditors del govern.
La reducció del finançament que Ensenyament atorgava a les administracions locals
per fer front a les despeses de les escoles bressol públiques ha obligat als
ajuntaments a augmentar les tarifes ordinàries d’aquest servei. Així doncs, són els
ajuntaments, amb l’ajut dels pares, qui estan suportant el sosteniment d’aquest
servei, cada cop més imprescindible que mai, ja que es reforça la necessitat de les
famílies per accedir a un mercat laboral molt castigat per la crisi.
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Recentment hem sigut coneixedors que trenta-sis municipis catalans, que formen
part del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a Catalunya, han presentat
un escrit davant la Conselleria d’Ensenyament per reclamar a la Generalitat el
pagament del deute contret amb els ajuntaments per les escoles bressol municipals
i contra la inactivitat de la Conselleria. En aquest escrit els ajuntaments recorden a
la Generalitat que està obligada legalment a subvencionar la creació, consolidació i
sosteniment de les places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants municipals.
És en aquesta realitat, que el Grup Municipal Socialista, davant d’aquesta situació,
en defensa d’un sistema d’educació 0-3 públic de qualitat, el qual esdevé un dels
fonaments del nostre sistema educatiu,
PROPOSEM AL PLE MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES ELS SEGÜENTS ACORDS:
1. Instar a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a adherir-se al Fòrum
d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a Catalunya.
2. Instar a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a fer un escrit a la
Generalitat de Catalunya on es reclami el compliment dels compromisos
adquirits i el pagament del deute acumulat des de l'any 2011 per al
finançament de les escoles bressol.
3. Instar a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a si, en el termini d’un mes,
la Generalitat no fa efectiu el pagament del deute, interposar un recurs
contenciós administratiu.
4. Instar al Govern Municipal a mantenir informats de l’evolució d’aquesta
demanda a tots els grups que formen aquest ple municipal
5. Trametre aquest acord al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació
a Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya.”
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que aquesta moció no és la primera que s’ha
presentat en aquesta línia. La Generalitat té un deute important i un incompliment
encara més significatiu dels compromisos adquirits en el seu moment amb els
ajuntaments. Ha reduït la seva aportació de 1800 euros fins als 0 euros,
actualment. Això sí, ara han arribat 400 euros per part de la Diputació per tal de
compensar el deute de la Generalitat. Demana, per tant, el suport de la resta de
grups municipals, tant del finançament de les llars d’infants com de les pròpies
arques municipals, als ajuntaments com a prestadors directes dels serveis als
ciutadans.
Joan Garriga (UM9-PA): explica que respecte a la moció presentada, hi ha dos
punts amb els quals no estan d’acord. En primer lloc, sobre la petició d’adhesió al
Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a Catalunya, ha vist que està penjat
a les pàgines web dels socialistes, per la qual cosa, no ho considera part de la
pluralitat representada en aquest Ple municipal, i com ja estan adherits a dues
entitats municipalistes, entén que no és necessari adherir-se a més entitats
d’aquest tipus. Per tant, demanarien que retiressin aquest punt.
Respecte al tercer punt, on es parla d’un termini d’un mes per tal de portar a judici
a la Generalitat de Catalunya pel seu deute. El seu grup estaria d’acord si es
canviés l’enunciat posant que s’insta a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a
prendre les accions oportunes de comú acord amb les entitats municipalistes amb
lleialtat institucional.
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Lluís Giralt (alcalde): explica que aquest posicionament exposat pel regidor
senyor Garriga, és una mica el mateix que el del govern, en general, i el del seu
grup en particular. Recorda a la regidora senyora Garrido que a la junta de
portaveus es va comprometre a afegir, a la part explicativa, que hi havia una
qüestió, també, d’aportació per part de la Diputació, i observa que no s’ha fet (la
regidora senyora Garrido li comenta que ho ha fet en forma d’explicació).
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que no retiraran aquests punts que se’ls
demana per vàries raons. Recorda, en un primer moment, al regidor senyor Garriga
que el que ha comentat sobre el Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a
Catalunya, es faltar a la veritat i demana que s’ho miri bé, perquè alcaldes i
alcaldesses hi ha de molts tipus i de molts colors. Sobre el fet d’interposar una
denúncia pel deute, recorda que hi ha d’ajuntaments que ja ho han fet, a banda de
que estiguin en les diverses entitats municipalistes. Considera que els
incompliments s’han de fer pagar i qui té el deute és la Generalitat envers els
ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, sent un incompliment fragant sobre
la situació. Confirma, per tant, que no ho retiraran i demana que l’ajuntament, com
a institució, defensi el municipi i a les seves persones.
Lluís Giralt (alcalde): pensa que la qüestió del primer punt déu ser un tema de
concepte, interpretativa, però la informació que han vist és la que és. Respecte al
tema del termini d’un mes, considera que és complicat per una qüestió de
processos administratius, per la qual cosa, serà difícil de complir. Li demana, per
tant, que retiri aquest termini per tal de poder-ho estudiar tècnicament i que posi,
per exemple, amb la màxima celeritat. A banda, continua pensant que hi ha prou
entitats municipalistes que poden liderar aquest tema.
Abigail Garrido (PSC-PM): pregunta quan de temps estimen que serà suficient,
arran de l’experiència en d’altres recursos. Qüestiona si serà suficient amb dos
mesos.
Lluís Giralt (alcalde): desconeix si serà suficient dos mesos i si cal o no que passi
pel Ple. En tot cas, proposa estudiar-ho entre tots.
Abigail Garrido (PSC-PM): insisteix de posar, doncs, dos mesos, i si l’alcalde té
cap problema que els faci saber.
Lluís Giralt (alcalde): afirma que ell no té cap de problema, de posar un
contenciós contra la Generalitat..
Abigail Garrido (PSC-PM): li aclareix que es refereix a un problema de temps o
de procediment, per la qual cosa no es pugui fer en dos mesos. Considera que un
mes és suficient, però accepta de posar dos mesos.
Anna Gabaldà (UM9-PA): diu que si la voluntat és que si sumin tots i les mocions
un cop s’aproven, s’han de complir, només demana poder-se informar a nivell
jurídic, com es fan aquests processos o com ho han fet a d’altres ajuntaments, per
la qual cosa proposa parlar amb les entitats municipalistes. Si hi ha la voluntat, es
tirarà endavant. Proposa, per exemple, posar abans de tres mesos per tal
d’arrodonir-ho. Pensa que el realment interessant és que el màxim de
representants municipals puguin donar-hi suport.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que accepta la proposta de la regidora senyora
Gavaldà, de posar abans de tres mesos.
Lluís Giralt (alcalde): referma que l’ajuntament ja pertany a l’Associació Catalana
de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis i entén que és a través de les
quals s’hauria de fer, encara que si s’ha d’afegir al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses
per l’Educació a Catalunya ho farà amb totes les seves conseqüències. Confirma
que el seu grup s’abstindrà perquè entenen que hi ha d’altres marcs.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal, Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
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Unida i Alternativa-Entesa, Partit Popular de Catalunya i la regidora no adscrita i
tres vots d’abstenció de Convergència i Unió–Veu i Acció.
El senyor regidor Josep Rius (CiU-ViA) es troba absent en el moment de la votació.
Abigail Garrido (PSC-PM): agraeix la posició favorable dels regidors i regidores
que han donat suport a la moció (l’alcalde diu, llavors, que es sent agraït, en
aquest cas).
13.Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
Demana de poder entrar per registre les preguntes de Ple que pensava realitzar en
la Sessió, perquè li ha estat impossible de portar-les, per motius personals.
L’alcalde li diu que no hi ha cap problema, degut al fet que el ROM ja ho regula
adequadament.
Regidor sr. José Asín (PPC):
1.- En primer lloc, recorda al regidor senyor Garriga que el tema de l’antiga
Peugeot resta encara pendent. Així mateix, li fa esment que ja se li van fer diverses
recomanacions al respecte. Demana una solució immediata, perquè pot passar
qualsevol desgràcia sense remei.
El regidor senyor Garriga li contesta dient que aquest tema és molt complicat. Li
recorda que ja es van endegar una sèrie d’accions de disciplina urbanística per tal
que la propietat actués. Un cop vist que la propietat no ha actuat, l’ajuntament
entrarà a actuar en pla substitutori.
El regidor senyor Asín li torna a reclamar la creació d’un perímetre de seguretat a
través d’un cercat o similar, encara que sigui en terreny municipal, per tal de
prevenir mals majors, sent de caràcter provisional.
El regidor senyor Garriga li recorda que la responsable és la propietat, i és qui s’ha
de fer càrrec del pagament de les diverses actuacions, també.
El regidor senyor Asín li demana sigui informat en tot moment, sobre aquest tema.
2.- Recorda que resta a l’espera de les raons per les quals no es va donar resposta
a una instància entrada per registre en data 15 de gener (E-201400451), si és el
cas. En cas que es donés resposta, voldria còpia de la mateixa. Resta a l’espera,
doncs.
3.- Una altre cop, sobre la instància E-201307321 (18 de juny de 2013), en la qual
explica una ciutadana una caiguda que va patir a causa del mal estat d’una vorera.
Considera que no és de rebut la resposta que se li dóna. Vol deixar constància del
seu malestar com a regidor del Consistori per les respostes que es permet que es
donin des dels serveis jurídics i els diferents equips tècnics. Insisteix que, com a
mínim, caldria demanar-li disculpes a aquesta senyora. Recorda que aquesta
senyora paga els seus impostos i té els seus drets, malgrat que la vorera sigui molt
ampla. Si és demostrable, com és el cas, que ha caigut pel mal estat de la vorera,
cal dir les coses d’una altra manera. Espera protecció per part de l’ajuntament.
Torna a demanar que se li demani disculpes, s’arregli aquesta zona i sigui
indemnitzada amb el que li pertoqui, així com per les molèsties que se li estan
causant.
4.- Seguidament, proposa la creació d’una zona de càrrega i descàrrega, en un
horari determinat, a la plaça de la Vinya d’en Petaca (al damunt de la plaça amb
molta precaució) o voltants, per tal que els proveïdors que acudeixen a la zona
puguin desenvolupar la seva feina d’una forma més eficient.
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5.- Demana, així mateix, tenir una mica més de cura amb la zona de pícnic de la
Vilanoveta i fer neteja de forma més regular. També demana que es controlin més
els possibles actes incívics que realitzen grups de persones que es queden, a
vegades, fins altes hores de la nit. Demana, per tant, que els cossos de seguretat
tinguessin una major cura de l’entorn i imposessin sancions a les persones que no
respecten una instal·lació que és de tots i per a tots.
6.- Demana, finalment, al regidor de Governació que els faci coneixedors de les
mesures que s’han pres al municipi, a partir d’un prec que ja van fer anteriorment,
sobre els excessos de velocitat, per tal que es col·loqués un radar per verificar
aquesta situació. Vol saber si, finalment, es va posar i, en cas afirmatiu, si es van
posar sancions i quines actuacions, en general, s’han derivat. En definitiva, que s’ha
fet al respecte d’aquest tema.
El regidor senyor Pérez contesta dient que no s’ha fet cap control amb radar dintre
del municipi, perquè no s’ha considerat convenient. Recorda que algunes vegades,
fa anys, s’havien fet control amb radar a les entrades al municipi, però dintre del
mateix es considera que la distància existent no és la correcte per tal de posar un
control d’aquesta mena. Considera que amb els elements pacificadors existents ja
es dóna per controlats aquells vehicles que, en algun moment, corren massa,
encara que hi ha gent a la qual també els hi disgusta per estar tot el dia donant
bots. Demana que la gent sigui més cívica. Des del seu departament intenten
buscar l’equilibri entre sancionar i fer pedagogia, al cap i a la fi.
El regidor senyor Asín demana, doncs, que es facin control puntuals en zones on es
sàpiga que es corre en excés, amb presència policial per tal que la gent redueixi
una mica la velocitat, fent equips de controls en zones concretes. Així mateix,
demana que se’ls hi passi els resultats.
Regidor sr. Javier Rodríguez (PPC):
1.- Al carrer Múrcia, a l’alçada del número 82, hi ha un arbre gran les arrels del
qual ja han sortit pel sota de l’asfalt. Aquestes arrels també entren als registres del
gas i de l’aigua. Demanen una actuació urgent en aquest punt.
2.- Demanen que es tapin la multitud d’“alcorques” que hi ha pel municipi de forma
dispersa, amb sorra o grava, per tal d’evitar possibles accidents.
3.- Vol saber si es té previst incloure als pressupostos la construcció d’una pista de
skate a Les Roquetes, la qual cosa considera que a nivell de relacions socials també
seria interessant per aquests joves residents al nucli de Les Roquetes.
4.- Un veí del municipi, justament a l’entrada de casa seva, a la façana, té l’arqueta
principal. Resulta que cada cop que plou li entra a l’arqueta grava del subsòl del
carrer. Vol saber de qui és responsabilitat, per tal d’accedir a la connexió del carrer:
de l’ajuntament o del veí, si fos el cas que calgués obrir el carrer. O cal accedir a
l’arqueta del veí per saber si té cap problema? El regidor senyor Garriga li demana
l’adreça exacta. El regidor senyor Rodríguez li confirma que és al carrer Múrcia,
però el número ja li passarà perquè no se’n recorda en aquest moment. L’alcalde li
respon dient-li que la via habitual hagués estat que aquest veí fes la reclamació
pertinent.
5.- Respecte al carrer Sant Jordi de Les Roquetes, resulta que, habitualment, hi ha
un grup de joves que juguen a pilota a la zona i provoquen molèsties als
establiments i a les persones assegudes a les terrasses. Vol saber si el govern
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pensa fer alguna cosa al respecte com, per exemple, col·locar uns rètols
informatius per tal de dissuadir de jugar a la pilota.
6.- Finalment, sobre un correu electrònic del regidor senyor Garriga, respecte als
clubs de fumadors de cannabis, on els informen que els establiments que ja
estaven en funcionament abans de la suspensió provisional decretada per
l’ajuntament, ho poden continuar fent sempre i quan compleixin les normes de
veïnatge. Demana saber si el local en qüestió compleix totes les condicions per
obrir, degut al fet que, segons els veïns, ja porta dos dies obert als seus socis i tot
just avui ha hagut un conflicte pel qual ha hagut de desplaçar-se la policia per tal
de demanar documentació.
El regidor senyor Garriga contesta dient que cal tenir les coses clares per tal de no
crear angoixes entre els veïns. Primer diu que el comunicat que ha enviat en el dia
d’avui, referit als requisits que calia que complissin aquesta tipologia de clubs, és
complementari de l’altre que va enviar anteriorment. A partir de la suspensió de
llicències portada a terme el passat 30 de setembre de 2014, l’ajuntament s’ha
dotat d’un any per estudiar quina és la resposta que es donarà a aquest tipus de
peticions de llicències urbanístiques per la instal·lació de clubs de fumadors de caire
social. Concretament, a Les Roquetes s’han sol·licitat quatre, la qual cosa va
motivar aquest acord de suspensió temporal. De totes maneres, reconeix que la
suspensió provisional no treu la problemàtica real de la situació ni suposa el
tancament d’uns locals que ja van ser oberts anteriorment. Entén, per tant, que hi
ha una realitat que cal afrontar: per una banda, la voluntat dels veïns que no volen
un tipus d’activitat d’aquestes característiques al costat de casa seva i, per un altre
costat, una normativa que comportava que l’ajuntament no es pogués negar a
donar aquest tipus de llicència. La suspensió temporal, per tant, torna a repetir,
que no afecten les llicències que havien demanat anteriorment el certificat de
compatibilitats. Aquesta és la realitat. Una altra qüestió és que s’han d’ajustar a
norma, per la qual cosa es va fer una inspecció (es compromet a passar l’informe
de l’enginyer a la resta de grups municipals, en el qual posa de manifest que cal
subsanar una sèrie de deficiències relatives als filtres). També diu que divendres
vinent, a la reunió prevista amb els veïns, els hi ensenyarà aquest informe i farà
que vingui l’enginyer per tal que doni les explicacions oportunes. En base a la
sensibilitat del tema, recorda que la Junta de Govern Local ha aprovat el
requeriment pertinent per la subsanació de les deficiències detectades en aquests
locals. Demana, finalment, que tothom s’assereni una mica per tal de fer encaixar
la voluntat d’uns veïns amb l’existència d’aquests locals. Es compromet amb els
veïns a enviar a la guàrdia urbana si és necessari. El regidor senyor Garriga diu que
són, únicament, petites deficiències les existents en aquests locals, segons
l’informe tècnic (una veïna li recrimina que fa vint anys que hi ha un tub que està
agafat amb ferros i que no és el mateix el tabac que la marihuana... el regidor
senyor Garriga li contesta que això és un altre debat). Reconeix que la normativa
general, fins el dia d’avui, ha permès l’obertura d’aquests clubs (un altre veí li diu
que en aquests moments està la policia al seu domicili perquè el club en qüestió té
obert sense tenir llicència i, per tant, demana que siguin retirats aquests permisos,
si s’escau). El regidor senyor Garriga li insta a veure-se’n el divendres a la tarda (el
veí s’alegra que desprès d’uns mesos, des del mes de juliol, puguin ser rebuts per
part de membres del govern municipal). L’alcalde, també, diu que es veuran el
proper divendres en un entorn més adequat. El regidor senyor Garriga insisteix que
farà arribar a la resta de grups municipals els darrers informes i les darreres
accions realitzades respecte a aquest tema.
Intervé la regidora senyora Abigail Garrido recordant que el seu grup ha sol·licitat
les instàncies relatives amb aquesta problemàtica, on queda palès que la primera
instància on es demanava una trobada amb l’alcaldessa i el regidor corresponent és
del passat 24 de juliol de 2014 (l’alcalde li diu que això no és un prec sobre el tema
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sinó una crítica directament), i fins el 21 d’octubre no han tingut resposta. La
regidora entén que és normal que els veïns estiguin preocupats i alterats, al no
haver obtingut cap mena de resposta en 4 mesos (l’alcalde li recorda que estan al
torn de precs i preguntes i li demana, si us plau, que no li organitzi un debat). La
regidora li demana, si us plau, que li deixi parlar i acabar, per tant. A més, li
recorda a l’alcalde que un regidor del seu govern, el regidor senyor Garriga, ha fet
allò que el ROM no permet de fer, que es fer un debat amb el públic (l’alcalde li
contesta que ha estat ell qui li ha donat la paraula al regidor senyor Garriga).
Considera que no és de rebut donar visita a uns veïns que estan molt preocupats,
desprès de quatre mesos. Això, considera que no pot tornar a succeir i fa de mal
pensar que es doni visita ara, pel proper divendres (l’alcalde li diu que li “encanta”
que a qualsevol acció d’aquest govern, la regidora senyora Garrido vegi coses
amagades). La regidora li contesta que això ho haurà d’explicar ell, com alcalde que
és (l’alcalde li diu que divendres estarà present per contestar als veïns i per
justificar aquests quatre mesos, si és necessari). L’alcalde, també, li diu que en
certs moments s’han fet gestions per tal de parlar amb aquests veïns i ells no han
volgut en algunes ocasions. Li torna a recordar a la regidora que estan al torn de
precs i preguntes. La regidora li recorda, efectivament, que ell mana.
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
1.- Comenta que alguns veïns, tant de Ribes com de Les Roquetes, que van
presentar instàncies a les OAC’s des de fa més de vuit i cinc mesos, no han rebut
encara resposta (no té els números de registre). Es tractava d’instàncies demanant
informació a l’ajuntament i, en concret, en una d’elles sol·licitaven la cessió d’un
espai municipal i no van rebre resposta per si podien fer una activitat concreta.
2.- Sobre un incendi molt important a la Varosa, la setmana passada, vol tenir
l’informe corresponent del que va passar amb exactitud.
3.- Explica que uns veïns de Ribes van sol·licitar una teleassistència fa ja cinc
mesos i encara no han rebut cap mena de resposta. Diu que ni els han trucat per
donar alguna mena d’explicació sobre la tardança.
4.- Diu que hi hagut diversos dies que els contenidors de la plaça Francesc Layret
han estat molt plens amb objectes diversos tirats al voltant. Molta acumulació
d’escombraries que dóna origen, en moltes ocasions, a la presència de rates.
L’alcalde li respon respecte a l’incendi a la Varosa, que es van cremar 1300 metres
quadrats. Es va controlar des d’un principi, per part de la policia local i els mossos
d’esquadra, amb la presència de deu dotacions de bombers. El propietari li va
explicar que, dintre de la desgràcia, el tema es va controlar molt bé i, per tant, els
treballadors, l’endemà, van poder continuar treballant en l’actual línia de producció
que estan portant i li va fer avinent l’agraïment als diferents membres dels cossos
de seguretat participants. La regidora senyora Mestre celebra que fos tant efectiva
la intervenció dels bombers, perquè reconeix que, certament, feia por.
5.- Respecte a unes escales del carrer Francesc Eixemenis cap al carrer Cristòfol
Mestres, explica que va caure un graó, el qual sí que ha estat retirat, però no ha
estat posat de nou. Recorda que es tracta d’una zona molt fosca de nit, per la qual
cosa, si una persona cau es podria fer molt de mal.
El regidor senyor Carandell li contesta en relació al tema plantejat de la
teleassistència que resta pendent, que si bé és cert l’existència d’una llista d’espera
també ho és que es comunica el temps d’espera aproximat. Li demana a la regidora
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que li passi les dades d’aquest cas concret, per tal de revisar tot el procediment en
general, si s’escau.
6.- Finalment, explica que a la carretera dels Cards cantonada carrer Lola Anglada
hi ha un rebaix de les voreres tot just perquè les persones amb mobilitat reduïda
puguin fer-ne ús. Resulta que arran de les darreres pluges tota aquesta zona està
coberta per sorra i pedres, per la qual cosa no és possible passar. Demana sigui
netejada l’esmentada zona de pas.
L’alcalde li respon que les que resten pendents també les pot passar per escrit, per
poder ser resoltes.
7.- A l’avinguda Mare de Déu de Montserrat amb carretera de Sitges hi havia
moltes i moltes rajoles trencades.
Regidor sr. Joel Sans (PSC-PM):
1.- Explica que al carrer Bruc hi ha unes arrels que estan malformant l’asfalt.
Demana que es pugui resoldre aquesta situació.
El regidor senyor Llàcer explica que aquestes actuacions sobre arrels a l’asfalt estan
contemplades per realitzar-se de forma immediata, però hi ha tot un procés a fer,
la qual cosa endarrereix l’actuació.
2.- Al carrer Cristòfol Mestres cantonada carrer Enric Morera, també hi ha sorra a
l’asfalt d’una mena d’esllevissada, la qual cosa dificulta molt el pas. Demana que es
faci l’actuació corresponent.
Regidora sra. Francisca Carrasquilla (PSC-PM):
1.- Recorda que durant uns dies ha estat espatllat un dels jocs infantils de la plaça
de la Vinya d’en Petaca (diu que ara ja està arreglat). Demana si fos possible que
es fes una revisió periòdica de tots els parcs infantils del municipi, per tal d’evitar
possibles desgràcies, malgrat que entén que és una qüestió d’incivisme per part
d’alguns brètols que es dediquen a trencar-lo. Recorda que n’hi ha de deteriorats i
això suposa un perill.
El regidor senyor Llàcer recorda que hi ha una empresa que fa el manteniment
d’aquest tema. Per la seva banda, els serveis tècnics van controlant que aquests
parcs es reparin, si és necessari. Recorda que ha hagut una època que s’han
espatllat molts de seguits, però ara s’estan reparant.
Regidor sr. Francesc Perona (PSC-PM):
1.- Explica l’existència d’un senyal que no es visualitza bé, ubicada en la baixada
del carrer Velázquez abans d’arribar al passatge Fluvià. Es tracta d’un senyal de pas
de vianants que està tapada per una planta.
2.- Finalment, en relació de la consulta realitzada per part d’una companya seva
sobre l’incendi de la Varosa, recorda que, anteriorment, es tenia el bon costum des
del departament de Governació, que els fets que poguessin resultar més
destacables pel municipi es feia extensiva la informació a tots els regidors i
regidores del Consistori. Recorda que s’ha fet sempre. L’únic que caldria valorar és
la importància dels esdeveniments en cada moment.
L’alcalde recull la proposta i ja comunicarà als serveis tècnics que la informació es
faci extensiva, també, als regidors i regidores de l’oposició. Encara que li recorda
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que quan ell estava a l’oposició no va rebre aquest tipus d’informació en cap
moment.
Intervé, finalment, el regidor senyor Javier Rodríguez del grup municipal popular,
dient que, abans, el regidor senyor Francesc Pérez ha dit que no s’havien fet
controls de velocitat amb radar al municipi, i afirma que no és veritat, perquè són
coneixedors que aquest estiu sí que s’han realitzat amb el radar, per part de dos
policies, perquè ho ha vist ell mateix (afirma que el radar era de veritat, amb el seu
trípode inclòs). El regidor de Governació, senyor Pérez, es sent sorprès perquè ell
no té coneixement, però ho tornaran a mirar perquè potser es va intentar fer però,
definitivament, no es va portar a terme.
Finalment, l’alcalde Lluís Giralt recorda que aquest cap de setmana hi ha el mercat
del cava i la tapa a Les Roquetes. Confirma als regidors i regidores que ja els hi ha
donat les invitacions i comunica a la població que tota la informació la trobaran als
fulletons corresponents. Desitja que no plogui, tal i com va succeir l’any passat.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, el senyor alcalde dóna per
finalitzada la sessió quan falten deu minuts per les onze 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'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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