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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 20 DE MAIG DE 2014
Sant Pere de Ribes, vint de maig de dos mil catorze, quan passen deu 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’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i Felipe a l’objecte de dur a terme la
sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la qual prèviament havien estat
tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la sotasignant, secretària general
de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Persones absents excusades
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
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 de l’acta (28/1 i 22/04)
2. Donar compte representació membres grup municipal PPC
3. Donar compte de decrets (del 172 al 235 de 2014, menys 230)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4. Modificació del preu públic número 53 – Servei de llars d’infants municipals

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Proposta d’acord per a l’adhesió de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes a
l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals
de Catalunya
6. Modificació pressupost

ALTRES ASUMPTES
7. Mocions
7.1. Moció del grup municipal socialista de Sant Pere de Ribes demanant el
restabliment de les prestacions econòmiques d’atenció residencial
8. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
9. Mocions, precs i preguntes
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1. Lectura i aprovació de l’acta (28/1 i 22/04)
La secretària comenta que es passa, per la seva aprovació, l’acta de la Sessió
Plenària del mes de gener i del mes d’abril de 2014.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana que a l’acta de la Sessió Plenària del passat
mes de gener es modifiqui el títol de la moció sobre habitatge. Per una altra banda,
sol·licita deixar pendent d’aprovació l’acta del passat mes d’abril per manca de
temps (s’acorda que sigui així). També es queixa, i vol deixar constància, d’haver
rebut aquell mateix matí el dossier de precs i preguntes (l’alcaldessa li confirma que
s’intentarà de lliurar amb una major antelació tota la documentació).
Finalment, l’acta del mes de gener de 2014 es aprovada per unanimitat dels
presents, restant pendent l’acta del mes d’abril d’enguany.
2. Donar compte representació membres grup municipal PPC
Anna Gabaldà (l’alcaldessa): mostra els seus dubtes sobre el fet que pugui ser
membre del Consell Escolar Municipal una persona que no té càrrec de regidor/ora.
José Asín (PPC): li explica que s’ha modificat, i que serà ell mateix el
representant en el Consell Escolar Municipal.
La secretària així ho confirma i reitera que es va passar tota la documentació.
3. Donar compte de decrets (del 172 al 235 de 2014, menys 230)
Es dóna compte dels decrets següents:
LLISTAT DECRETS MES D’ABRIL
Codi

Descripció

Data Alta

2014 / 0172

ORDENAR a la Sra. LPC (Carrer Ermengardis, 1 Baixos 01/04/2014
3a) la retirada en un mes per infracció LLEU
consistent en la instal·lació d’un aparell d’aire
condicionat a la façana de l’edifici.

2014 / 0173

INCOAR procediment de protecció de la legalitat
urbanística contra el Sr. DGG que es considera
presumpte responsable de la comissió d’una infracció
urbanística lleu consistent en instal·lació de bastida.

01/04/2014

2014 / 0174

INCOAR procediment de restauració de la legalitat
urbanística contra el Sr. JFB presumpte responsable
de la construcció d’una piscina sense la preceptiva
llicència d’obres a la parcel·la del Carrer de la Solana
37 de Mas Alba.

01/04/2014

2014 / 0175

INCOAR procediment de protecció de la legalitat
01/04/2014
urbanística contra la societat CAPRONOVEN, SL i la
Sra. GSV per les obres i activitat desenvolupades a la
Masia de Can Ramonet.

2014 / 0176

Aprovar el reintegrament de 1185,85€ del Sr. Jose
Asin i aprovar el pagament de la nòmina de març al
Sr. JAF

02/04/2014

2014 / 0177

Desestimar les al·legacions i ratificar la sanció

02/04/2014
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imposada per la resolució decret sancionador 63/2014
i la carta de pagament núm. 201402295 per un
import de 200€, a nom de la Sra. S.A.F., amb DNI
núm. 52.427.056-M
2014 / 0178

Desestimar les al·legacions i ratificar la sanció
02/04/2014
imposada per la resolució decret sancionador 59/2014
i la carta de pagament núm. 201402293 per un
import de 100€, a nom de la Sra. S.A.F., amb DNI
núm. 52.427.056-M.

2014 / 0179

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
02/04/2014
sancionador seguit contra el Sr. J.J.F.P com a autor de
la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1300003370.

2014 / 0180

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
sancionador seguit contra el Sr. E.D.R.V com a autor
de la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 21.1.2 segons número d’expedient
1300003459.

2014 / 0181

INCOAR procediment de protecció de la legalitat
02/04/2014
urbanística al Sr. CdRV per la instal·lació d’un caldera
de gas en el pati de llums amb una sortida de fums
que no arriba a la coberta al carrer Bruc, 21

2014 / 0182

AUTORITZAR la entrada a l’habitatge del Carrer
Múrcia, 17-I dels Srs. JCB i FCB als exclusius efectes
de donar compliment al requeriment municipal de
data 5 de març de 2014.

2014 / 0183

Declarar al Sr. A.F.G. amb NIE núm. Y1307269D com 03/04/2014
a responsable d’embrutar les vies públiques i
qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.

2014 / 0184

Declarar a la Sra. L.M.G. amb NIE núm. Y0539835Q
com a responsable de: No tenir el gos inscrit al
registre censal del municipi per una falta lleu i
imposar-li la sanció de 100€.

03/04/2014

2014 / 0185

Declarar a la Sra. L.M.G. amb NIE núm. Y0539835Q
com a responsable d'una infracció lleu i imposar-li la
sanció de 200€.

03/04/2014

2014 / 0186

Aprovació del conveni de cessió i instal·lació de quatre 03/04/2014
aparells urban dog nature per a la recol·lecció de
l'orina de gossos al municipi

2014 / 0187

Imposar al Sr. G.G. la sanció de 100,00-€., com autor 07/04/2014
de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del Reglament
de Circulació.

2014 / 0188

Imposar al Sr. T.E.M. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0189

Imposar a la Sra. A.M.S.K la sanció de 100,00-€.,
07/04/2014
com autora de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0190

Imposar a la Sra. A.A.R. la sanció de 100,00-€., com

02/04/2014

03/04/2014

07/04/2014

07/04/2014
4

Ple ordinari
20 de maig de 2014

autora de la infracció tipificada en l’art. 14.17 de
l’Ordenança Municipal de Circulació.
2014 / 0191

Imposar a la Sra. M.I.M.V. la sanció de 100.00-€.,
07/04/2014
com autora de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

2014 / 0192

Imposar a la Sra. A.A.R. la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art. 4.2.10 del
Reglament de Circulació.

07/04/2014

2014 / 0193

Imposar al Sr. R.C.S. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

07/04/2014

2014 / 0194

Imposar a la Sra. I.E.G. la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art. 154 del
Reglament de Circulació.

07/04/2014

2014 / 0195

Deixar sense efecte l’expedient sancionador
1400000448 JGG, incoat per infracció de circulació
que s'indica, sobreseient el mateix i procedint al seu
arxiu, sense declaració de responsabilitat.

07/04/2014

2014 / 0196

Desestimar els recursos presentats en mèrits de
l'expedient sancionador 130000598 APM, incoat per
les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica, confirmant les sancions imposades.

07/04/2014

2014 / 0197

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils als
Srs. RF i EC, amb el núm. d'expedient 10/2014.

09/04/2014

2014 / 0198

Aprovar la contractació de la CHB com a tècnic de
gestió de projectes d'ocupació del programa FEM
OCUPACIO per 75 dies

10/04/2014

2014 / 0199

Avançaments paga extraordinària de juny 2014 a
favor de MN i CL

10/04/2014

2014 / 0200

Aprovació triennis a la GML i AmIA

10/04/2014

2014 / 0201

Aprovació pagaments nòmines febrer i març personal 10/04/2014
col·laboració social per trobar-se de baixa per IT

2014 / 0202

Desestimar les al·legacions presentades en l’expedient 10/04/2014
sancionador 1300004703, a nom de L.J.G.S.A. incoat
per la infracció de circulació anteriorment descrita i
imposar la sanció de 100,00 de multa que així mateix
es fa constar.

2014 / 0203

Desestimar les al·legacions presentades en l’expedient 10/04/2014
sancionador 1300003576, a nom de C.D.A. incoat per
la infracció de circulació anteriorment descrita i
imposar la sanció de 100,00 de multa que així mateix
es fa constar.

2014 / 0204

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. J.R.T. segons
expedient 1300004939.

10/04/2014

2014 / 0205

Imposar al Sr. S.R.R. la sanció de 200,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 94.2 del
Reglament de Circulació.

10/04/2014

2014 / 0206

Imposar a la Sra. A.M.P.G la sanció de 100,00-€.,
10/04/2014
com autora de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.
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2014 / 0207

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

10/04/2014

2014 / 0208

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1400000216 CDS, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

10/04/2014

2014 / 0209

Aprovació pressupostos per executar obres a l'escola
ELS COSTERETS de la xarxa exterior aigua potable a
favor de SOREA i AIGUES SPR per imports de
4736,67€ u 6120,27€

14/04/2014

2014 / 0210

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
15/04/2014
sancionador seguit contra el Sr. C.C.S com a autor de
la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1400001253.

2014 / 0211

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
15/04/2014
sancionador seguit contra el Sr. D.G.C com a autor de
la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1400002405.

2014 / 0212

Aprovació incoació expedients sancionadors genèric

15/04/2014

2014 / 0213

Aprovació imposició sancions de trànsit genèric

15/04/2014

2014 / 0214

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
14017087, del dia 28 de març de 2014, format per 4
infraccions, per un import de 400,00 €, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor.

15/04/2014

2014 / 0215

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1400000254 AGM incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

15/04/2014

2014 / 0216

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
15/04/2014
l’expedient sancionador 1300002247 MJMR incoat per
la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

2014 / 0217

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
15/04/2014
sancionador 1400001435 MSSM incoat per la infracció
de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar.

2014 / 0218

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils als
Srs. TA i RmG, amb el núm. d'expedient 11/2014.

2014 / 0219

Declarar al Sr. L.M.A. amb DNI núm. 76099062C com 22/04/2014
a responsable de embrutar les vies públiques i
qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gossos.

2014 / 0220

SUSPENDRE la tramitació d’aquest expedient complex 22/04/2014
de protecció de la legalitat urbanística incoat en data
25 d’octubre de 2013 mitjançant Decret 492/2013 fins

16/04/2014
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a la resolució de la sol•licitud de llicència d’obres de
data 2 d’abril de 2014
2014 / 0221

Aprovar la substitució de la SC per l'EV com a cap
22/04/2014
d'equip base a partir del 22 d'abril i fins la
reincorporació de la titular com a màxim fins el 31 de
maig de 2014

2014 / 0222

Imposar al Sr. R.L.R.B. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 94.02.C del
Reglament de Circulació.

24/04/2014

2014 / 0223

Imposar al Sr. R.L.R.B. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 14.17 de
l’Ordenança Municipal de Circulació.

24/04/2014

2014 / 0224

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. N.G.P.
segons expedient 1300003982.

24/04/2014

2014 / 0225

Imposar al Sr. F.H.J. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del
Reglament de Circulació.

24/04/2014

2014 / 0226

Imposar al Sr. J.M.B.M. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del
Reglament de Circulació.

24/04/2014

2014 / 0227

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.N.C. segons 24/04/2014
expedient 14000001110.

2014 / 0228

Aprovació pagament nòmina mes d'abril de 2014

2014 / 0229

Aprovació modificació pressupost per indemnització de 24/04/2014
MS

2014 / 0231

Aprovació anul·lació autoritzacions i aprovació
29/04/2014
despesa derivada del nomenament com a interventor
accidental del JdM del 29 d'abril fins el 31 de
desembre de 2014

2014 / 0232

Aprovació pagament seguretat social mes de MARÇ
2014

30/04/2014

2014 / 0233

Aprovació jubilacions parcials i contractes de relleu a
partir de l'1 de maig de 2014

30/04/2014

2014 / 0234

Declarar al Sr. V.L.R. amb DNI núm. 37.645.798-L
com a responsable de: No evitar la fugida dels
animals domèstics, del recinte del domicili.

30/04/2014

2014 / 0235

Declarar al Sr. V.L.R. amb DNI núm. 37.645.798-L
com a responsable de:– No tenir el gos inscrit al
registre censal del municipi.

30/04/2014

24/04/2014

Joel Sans (PSC-PM): fa petició d'informació expressa sobre els següents decrets:
•

175/2014: informes tècnics que acompanyen aquest decret.

•

220/2014: informes tècnics que acompanyen aquest decret.

•

231/2014: informes tècnics que acompanyen aquest decret.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
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4. Modificació del preu públic número 53 – Servei de llars d’infants
municipals
“Tomàs Carandell Baruzzi, president de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a petició de la regidora Laura
Marcos Navarro, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Aquesta proposta pretén corregir diferents aspectes de l’Ordenança, amb l’objectiu
d’adequar-ho a les necessitats de funcionament de les llars.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis d’Educació, i Secretaria i Intervenció, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer
Modificar els articles del 5 al 8 de l’ordenança de preu públic número 53 Serveis de
llars d’infants municipals que quedaran redactats com segueix:
“Article 5. Beneficis fiscals
1. S’estableix una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i dels altres
municipis, determinada pels ingressos nets anuals de la unitat familiar i el
nombre de membres que la composen.

IRSC

9.960€
14.939
€
19.919
€
23.903
€

Núm.
Membres
Unitat
Familiar
2

Menys
de

Fins a

14,180€

3

17.725€

4

19.852€

5 o mes

22.688€

17.084
€
21.355
€
23.918
€
27.335
€
40%
132€

% bonificació
50%
Quota
110€
escolarització
* IRSC: Índex de renda suficiència catalana

RENDA FAMILIAR
Fins a
Fins a

20.584
€
25.729
€
28.817
€
32.934
€
30%
154€

24.799
€
30.999
€
34.719
€
39.679
€
20%
176€

Fins a

Mes de

29.879
€
37.349
€
41.830
€
47.806
€
10%
198€

29.879
€
37.349
€
41.830
€
47.806
€
0%
220€

2. S’aplicarà un 5% de subvenció addicional sobre la quota resultant a les famílies
que acompleixin algun dels següents requisits:

8

Ple ordinari
20 de maig de 2014

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

Tarifes

220€
220€/mes
110€/mes
7,32€/dia
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Quota del servei de menjador (dinar i berenar, peu diari més de 10
dies al mes)
Quota mensual del servei ampliat de matí (de 7.45h a 9h)
Quota diària del servei ampliat de matí (***)
(*) El mes de juliol és gratuït.

6,76€/dia
27,04/mes
4€/dia

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

quota

s’efectuarà

simultàniament

a

la

presentació

de

L’import, quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, és el
corresponent a la mensualitat complerta, excepte quan, per circumstàncies
atribuïbles a la llar i alienes a la voluntat de la família, es correspongui a 9 o
menys jornades escolars.
3. Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg
de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data
d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els
primers cinc dies de cada mes.
El pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària.
4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Els alumnes amb més de dos rebuts impagats perdran el dret de la plaça
escolar que ocupen, sense perjudici d’allò que diu l’article 6.3.”
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Segon
Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies a comptar
des de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en els taulers
d’anuncis municipals, a efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions. Si no es
presenta cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat d’adoptar-ne un de nou (art. 49 LRBLR, modificat per la Llei
11/1999).
Tercer
L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el dia següent a l’aprovació
definitiva d’aquest acord i publicació. En tot cas, la modificació s’aplicarà per a
l’atorgament de bonificacions de preu públic per a les llars d’infants municipals a
partir del curs 2014-2015.
Quart
Notificar els acords a les empreses concessionàries del servei públic de llar
d’infants.
Sant Pere de Ribes, 24 d’abril de 2014
La regidora,”
Laura Marcos (UM9-PA): recorda que en el Ple d’aprovació de les ordenances de
l’any 2014, aquest preu públic va sofrir un canvi important, degut al fet que la base
subvencionable passava a ser dels ingressos familiars bruts als ingressos familiars
nets. En el curs 2013-2014, els beneficiaris han estat 111 d’un total de 229 infants
(48%). La projecció realitzada ens dóna, aproximadament, entre un 15% i un 20%,
la quantitat a subvencionar, amb l’augment del nombre de beneficiaris.
L’acord de Ple incorpora tres modificacions: la tarifa de 110 euros, fins períodes de
9 dies dintre d’un mateix mes, i així no penalitzar a les famílies que entrin a la llar
en el transcurs del mes; permetre que la subvenció per les famílies sigui
acumulable a d’altres situacions com la minusvàlua o altres necessitats d’educació
especial; introducció d’una nova subvenció pel segon germà o germà bessó
escolaritzat a la llar.
D’acord amb el mostreig exposat anteriorment, es calcula que l’augment a causa de
l’apartat 2 i 3 podria suposar un 5% addicional, aproximadament. Per tant,
l’augment de les subvencions a les famílies serà d’entre un 20 i un 25%, en el curs
2014-2015 respecte al curs 2013-2014. Cal dir que l’ajuntament està estudiant la
possibilitat de reduir la quota, que, actualment, és de 220 euros.
José Asín (PPC): recorda que en la passada Sessió Plenària de juliol de 2012 es
va aprovar la modificació del preu públic número 53 del servei de les llars d’infants
municipals, amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte d’Unitat
Municipal 9, que va votar en contra. Aquesta proposta que es presenta, encara que
conté 4 modificacions, no suposa un canvi radical en la concepció d’aquell moment,
del preu públic en qüestió: els beneficis fiscals queden gairebé igual; la quota
tributària queda igual des del moment que es mantenen els 220 euros (quota
mensual); es mantenen els mateixos preus del servei de menjador i de l’horari
ampliat. Es pregunta perquè UM9 va votar en contra a l’any 2012, si, al cap i a la fi,
el gruix del preu públic és el mateix. Segons el regidor senyor Carandell, en el seu
moment, va afirmar que van votar en contra, entre d’altres coses, perquè es
desconeixien els criteris de l’equip de govern anterior, per proposar aquella
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quantitat econòmica i perquè descartaven una altra quantitat. Avui ningú ha
explicat aquests criteris, des del nou equip de govern.
Encara tot això, confirma que estan d’acord amb les modificacions proposades, i tal
i com van fer a l’any 2012, també votaran a favor.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): mostra la sorpresa del seu grup, envers el fet
que el govern hagi portat al Ple aquesta proposta de bonificació de tarifes. També,
recorda, que aquesta proposta la va portar l’anterior equip de govern al Ple i UM9
va votar en contra perquè consideraven que la proposta de la tarifació social era
una trampa, perquè es parlava d’educació (això ho deia el regidor senyor Garriga).
I, ara, ho porten al Ple (fa esment de la dita “donde digo, digo Diego”). Considera
que és absolutament una incoherència (potser s’han donat compte que no era una
trampa, en el seu moment). Això demostra que no és el mateix està a l’oposició
que està al govern.
Finalment, recorda que, cada cop més, CiU des de la Generalitat aposta per les
escoles d’elit (25 milions per 15 escoles de l’OPUS, en canvi, per les llars d’infants
no han apostat gens). Considera que és absolutament lamentable.
De totes maneres, confirma que el vot del seu grup serà favorable, perquè els
socialistes sí que creuen en l’educació dels 0 als 3 anys. Pensen que és fonamental i
que tots els infants han de tenir dret a poder assistir, i és per això que cal bonificar
a les famílies que més ho necessitin, per la qual cosa, el grup municipal socialista
proposa afegir un altre tram de bonificació fins a un 60% per totes les famílies que
ho puguin necessitar.
Anna Gabaldà (alcaldessa): fa un aclariment acusant al grup municipal socialista
de desmerèixer molt ràpidament les modificacions proposades. Considera que no és
la mateixa proposta que hi havia en el seu dia (ho diu per marcar les diferències).
Pensa que la regidora ha expressat els canvis que es produeixen, els quals
considera que són prou significatius com per desmereixe’ls. Destaca que, també, hi
ha la voluntat de fer un estudi, entre els departaments d’Intervenció i Educació, per
tal de reduir la quota de 220 euros (aquesta possibilitat no es va expressar a l’any
2012). Aquests compromisos no se’ns van proposar en cap moment (es faran a
partir d’ara, un cop s’ha acabat el procés d’inscripció a les llars d’infants
municipals).
José Asín (PPC): recorda alguns dels motius que van exposar UM9 per votar en
contra el passat any 2012: “la tarifació social que es presenta és una trampa”; “no
es podien traslladar les polítiques de la Generalitat a l’ajuntament”; “és una
equivocació l’aplicació d’aquestes tarifes”... això demostra que les raons per les
quals van votar en contra es mantenen a la proposta actual de preu públic.
Insisteix que gairebé no han modificat res.
Tomàs Carandell (UM9-PA): remarca que una bonificació del 25% no es pot dir
que no és “quasi” res. A més a més, sobretot, està el compromís de l’actual govern
d’estudiar a fons una nova taxa que resulti més accessible per la ciutadania i que
estigui d’acord amb la realitat de les llars d’infants. En el seu moment, no es va fer
i, senzillament, es va posar amb un criteri més arbitrari.
Francisca Carrasquilla (PSC-PM): vol deixar constància que tant ella, com a
regidora, i el seu grup municipal estan contents del fet que moltes més famílies es
puguin beneficiar aquestes noves mesures. El format de bonificació és la que abans
va criticar la formació d’UM9. Reitera la seva satisfacció del fet que moltes més
famílies es puguin aprofitar.
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José Asín (PPC): reitera que estan, també, molt contents que es tiri endavant i ja
han comentat que votaran a favor. Però, també, comenta que el format és el
mateix que va votar UM9 en contra. Encara reclama que siguin més famílies les que
es puguin aprofitar. Expressa, així mateix, la seva predisposició al diàleg. Recorda,
un cop més, que ara aprovaran un tema que en el seu dia van votar igual, amb les
mateixes característiques i criteris. Expressa, definitivament, la seva estranyesa.
Tomàs Carandell (UM9-PA): comenta que, a banda de criticar el sistema de
tarifació social que es va portar a Ple l’any 2012, creu que, segurament, hi ha
d’altres sistemes per preservar el caràcter universal de l’educació amb l’estudi
corresponent de suport. Es va presentar una proposta a traïció (a l’estiu) i a
esquenes de les mateixes llars d’infants, amb una total falta de sensibilitat envers
aquests equipaments, raó per la qual, també, van votar en contra. Ara s’ha explicat
que hi ha el compromís de fer un estudi sobre el preu de la taxa, abans que
s’aprovi la modificació del preu públic.
Lluís Giralt (CiU-ViA): recorda, tal i com ha quedat reflectit als pressupostos, que
l’ajuntament està destinant molts recursos econòmics per tal de compensar la falta
de demanda, desprès d’un pacte amb les empreses gestores de les llars d’infants,
arran d’un 50% de diferència respecte a la demanda, d’enguany. Això està
condicionant aquest estudi que s’ha de fer des de la regidora d’Educació. Es va
poder compensar, així mateix, amb les ajudes proporcionades per part de la
Diputació a finals d’any, encara que, de totes maneres, continua sent una situació
molt complexa.
Respecte a les taxes, s’està discutint, però cal saber que l’aportació per part de
l’ajuntament, a hores d’ara, és important.
Abigail Garrido (PSC-PM): mostra la seva sorpresa davant de tantes
intervencions per part de regidors o regidores de l’equip de govern, per tal de
justificar canvis de posició o la situació del preu públic. Considera que estan molt bé
les bones paraules i les bones intencions, però en nou mesos podien haver fet més.
Per dir que hi haurà gairebé un 25% d’augment en les bonificacions, s’han hagut de
fet números. El seu grup també han fet números... i no quadren. Quan es parla del
5% de bonificació en els trams baixos (els més preocupants), aquelles famílies que
no poden portar els seus fills a les llars d’infants per falta de recursos econòmics,
són 5 euros de bonificació, al cap i a la fi. En canvi, en els trams alts suposa una
major quantitat. I és per aquest motiu, que el PSC fa la proposta que fa, d’afegir un
altre tram per la part baixa i s’incrementin les bonificacions a les famílies que no
poden fer front.
Tanmateix, qüestiona al regidor senyor Giralt si sap els motius pels quals hi hagut
una menor demanda de places de les llars d’infants. Doncs, el seu grup considera
que ha estat perquè el govern de CiU a la Generalitat va començar amb una
reducció dràstica de les seves aportacions a les llars d’infants, per nen/any: primer,
1800 euros; va passar a 800 euros; desprès, 675 euros; i, actualment, són zero
euros d’aportació. Segurament, la Diputació de Barcelona ajudarà a la Generalitat,
fent una aportació de 400 euros, encara que no és segur. Aquesta és la raó
principal per la qual les famílies no poden portar els seus fills a les llars d’infants. I
és, per això, que l’ajuntament ha d’augmentar la seva aportació, sense ser un
problema que es genera el municipi (però sí que el pateixen les persones del
municipi). Demanen, bàsicament, per tant, que les bonificacions s’apliquin en els
trams més baixos, per les persones que més ho necessiten, perquè han deixat de
portar els seus nens a les llars d’infants. Sobretot, ho senten pels infants que
perden l’oportunitat d’estar escolaritzats de 0 a 3 anys. El PSC sí que creu en
aquesta educació i en la igualtat d’oportunitats dels nens de ser escolaritzats de 0 a
3 anys.
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Finalment, torna a demanar que s’ampliïn un tram (o dos, si fos possible) per la
part baixa, per tal de bonificar a les famílies que realment ho necessiten. I qui les
pugui pagar, que això serveixi de solidaritat envers aquestes famílies més
necessitades.
Anna Gabaldà (alcaldessa) reitera, finalment, la voluntat d’anar millorant i de
tenir unes llars més assequibles de les que es tenien fins ara. Per tant, emplaça a
tothom que es vulgui implicar a continuar treballant en aquesta línia.
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.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana saber quina resposta dóna el govern a la
proposta realitzada per part del seu grup, d’augmentar un tram de bonificació per
la part baixa. Demana el compromís del govern, pel qual en l’aplicació de les tarifes
aprovades incorpori aquesta qüestió.
Anna Gabaldà (alcaldessa) li recorda que l’espai posterior a la votació,
únicament, és per justificar el vot. Li demana que qualsevol intervenció la faci
abans de votar (recorda que cada Ple fa el mateix), perquè aquestes intervencions
a posteriori no queden reflectides al reglament del ROM.
Per una altra banda, respecte a l’aportació formulada ja ha comentat que queda
oberta la possibilitat de participar, arran de l’estudi que s’està treballant des de
l’ajuntament, però ara no es compromet a dir que sí o que no a la mateixa, perquè
tampoc ho van comentar ni en la Comissió Informativa ni en la Junta de Portaveus.
Li demana, per tant, que no la faci posicionar sense estudiar la proposta que es
presenta per part del grup municipal socialista.
La regidora senyora Garrido demana intervenir per al·lusions, però l’alcaldessa li
emplaça a que ho faci en l’apartat de precs i preguntes. La regidora insisteix en
intervenir per tal d’explicar els motius que han portat al seu grup de fer aquesta
aportació en aquest moment del Ple. Qüestiona a l’alcaldessa si li prohibeix de
parlar (l’alcaldessa insisteix que intervingui en l’apartat de precs i preguntes).
Finalment, li pregunta si li treu la paraula i l’alcaldessa així ho confirma.
L’alcaldessa demana una mica de respecte.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
5. Proposta d’acord per a l’adhesió de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes
a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat als ens
locals de Catalunya
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les Àrees de
Territori, Finances i Governació, a proposta del regidor de Serveis i Via Pública, Sr.
José Luis Llácer i Martínez, presento al Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN:
ANTECEDENTS
1- Aquest Ajuntament té contractat el servei de subministrament d’energia elèctrica
en baixa tensió amb l’empresa ENDESA ENERGIA SAU d’acord amb adjudicació
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aprovada pel Ple de la Corporació el 22 de gener de 2013 pel termini d’un any
prorrogable a sis mesos que finalitzen el proper 30 de juny de 2014.
2- Per la seva banda en sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en l’expedient d’aquest
contracte derivat com a documents contractuals.
3- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu
en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013
fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Euros/ kW i any
P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

4- Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus
unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
3.1A
25,588674 15,779848
6.1
17,683102 8,849205
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16

P3
P4
P5
P6
3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
138,23 119,31
1
9
85,149 0,000

P5
0,000

P6
0,00
0
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6.1

TP-DH6B

171,40
5

138,41
5

114,81
5

90,87
5

84,75
6

69,5
20

5- El passat 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, a comptar des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
6- El tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials emet informe en relació amb l’adhesió
al contracte marc pel que fa a tots els subministraments elèctrics inclosos els de la
tarifa T.U.R. (Pc<10kW)
FONAMENTS DE DRET
Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es
determina que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure
altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels
seus fins institucionals.
Article 196 del TRLCSP, que determina que els òrgans de contractació podran
concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a
què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat
període de temps.
Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) que s’incorpora l’expedient administratiu en quan als
períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes
derivats de l’Acord marc.
Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment aquest Ajuntament proposa els següents
ACORDS:
1.
ADHERIR-SE a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un
termini de 9 mesos, des de l’1 de juliol de 2014 al 31 de març de 2015, amb les
següents condicions econòmiques:
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Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

124,728

102,204
146,765

170,272
124,107
148,832

P3

Preus (€/kW i any)
P1

P2

P3

68,810 Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
85,693 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
57,995 (2.0DHA)

42,043426

44,444710

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin
al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de
l’energia.
2.
AUTORITZAR l’adhesió d’aquest Ajuntament de Sant Pere de Ribes al
sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de
Catalunya es realitzi en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis
que d’acord amb l’article 205.2 del TRLCSP, es realitzi pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya.
3.
FACULTAR a l’alcaldessa, o membre de la Corporació en qui delegui, per la
signatura amb l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del contracte derivat de l’acord
marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel
desplegament i execució del present acord.
4.
NOMENAR com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament de
Sant Pere de Ribes als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel
Desenvolupament Local i l’empresa Endesa Energia SAU per la realització de
gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al Sr. David Minguet
Adroher, com a enginyer tècnic municipal
5.
PUBLICAR l’acord d’adjudicació del contracte de subministrament de ENDESA
ENERGIA SAU derivat de l’acord marc al BOE, al BOPB, al DOUE i al perfil del
contractant de l’Ajuntament.
6.
NOTIFICAR aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat
per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de
condicions particulars on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels
subministraments de conformitat amb annex. 1 d’aquest acord.
7.
ASSABENTAR d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci
Català pel Desenvolupament Local.
Sant Pere de Ribes, 14 d’abril de 2014”
José Lluís Llácer (UM9-PA): explica que es tracta de tornar de nou al Consorci
Català, atenent l’informe del tècnic corresponent (serà una adhesió des de l’1 de
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juliol de 2014 fins el 31 de març de 2015). Hi ha un estalvi de 1.320 euros en tot el
procés, però al cap i a la fi es tracta de la mateixa empresa subministradora que es
té a l’actualitat.
José Asín (PPC): considera que no hi ha cap inconvenient, per la qual cosa avança
que el seu vot serà favorable.
Joel Sans (PSC-PM): reconeix que des del seu grup es valora positivament
aquesta adhesió, en termes, sobretot, d’eficàcia i eficiència del servei. Destaca que,
normalment, aquestes adhesions a acords marc suposa una millora del servei, en
línies generals, i a costos més baixos.
Arran d’això, vol constatar que el mes d’abril de 2013, quan el seu grup estava al
govern, es va proposar l’adhesió a un acord marc relatiu als serveis de
comunicacions, apadrinat per part de la Diputació de Barcelona i Localret, al qual
els grups municipals que actualment es troben al govern (UM9 i CiU-ViA),
juntament amb el Partit Popular, van votar en contra. Aquest fet va fer perdre una
gran oportunitat, de la qual, a dia d’avui, s’estan beneficiant més de 300
ajuntaments que estan inscrits, als quals els hi suposa un estalvi del 50% sobre la
seva despesa en comunicacions i, per tant, un important benefici.
Finalment, confirma que votaran positivament però, alhora, lamenta que, en el seu
moment, es deixés perdre l’oportunitat anteriorment esmentada.
Anna Gabaldà (alcaldessa): destaca que, ara, se li fa difícil recordar els motius
de la seva negativa en aquell moment, però assegura que devia haver-ne alguns en
la justificació del vot, per part del seu partit. De totes maneres, afirma que ara
aquest no és el tema.
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.
6. Modificació pressupost
“En el pressupost de l’exercici 2014, aprovat per l’ Ajuntament en Ple en sessió
ordinària en data 25 de febrer de 2014, elevat a definitiu en data 22 de març de
2014, i en vigor des de l’1 d’abril de 2014, s’ha de dotar de més crèdit algunes
aplicacions pressupostàries d’acord amb la sol·licitud de modificació de crèdit,
núm. 2/2014, del servei d Educació _ Dona corresponent a l’Àrea de Persones i
Coneixement.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació presenta el següent
DICTAMEN
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 12/2014.
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
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Per transferència
TOTAL BAIXES

0,00 €
0,00 €

ALTES
Per transferència
TOTAL ALTES

0,00 €
0,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

0,00 €

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lació
TOTAL BAIXES

48.600,00 €
48.600,00 €

ALTES
Per crèdit extraordinari
Per suplement de crèdit
TOTAL ALTES

27.350,00 €
21.250,00 €
48.600,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

0,00 €

Segon. Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Tercer. Aprovat pel Ple de la Corporació, s’exposarà al públic previ anunci al BOP
per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar
reclamacions, considerant-lo definitivament aprovat si no es presentessin
reclamacions.
Sant Pere de Ribes, 05 de maig de 2014
El President de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Finances i
Governació,
Francesc Pérez Tenes”
Laura Marcos (UM9-PA): explica que l’alta que es proposa es en relació als
següents temes:
- respecte al SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) consisteix en
l’augment de les hores d’atenció psicològica atès que s’ha detectat una
complexitat en els problemes de les dones.
- per una altra banda, la subvenció en relació a la incorporació d’un tècnic
d’inserció social a l’institut Alexandre Galí de Les Roquetes, està justificada
per la dotació proporcionada per part de la Diputació (aportació total pel
curs 2013-2014 de 10.000 euros, 7.000 euros per part de la Diputació i
3.000 euros per part de l’ajuntament). L’ajuntament ha iniciat les gestions
per la subvenció del curs vinent.
- en quan al complement del SEFED és l’aportació per fer front a les despeses
de l’auditoria.
- respecte a les tasques a l’escola El Pi, es tracta de la substitució del
interacumulador de 500 litres d’acer inoxidable per l’aigua calenta i
arranjament de goteres.
- també, s’ha fet l’adaptació de la numeració de les partides amb el contingut
de les obres, respecte a les altes i les baixes d’una partida.
- es crea una nova partida per la substitució de les centraletes i els
comptadors de la calefacció de l’escola Riera de Ribes (1.500 euros).
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-

-

-

s’adequa la partida de l’escola Les Roquetes (15.000 euros), per atendre les
finestres d’alumini i la pavimentació d’una pista (la prioritat, consensuat
amb la direcció de l’escola, serà aquesta segona qüestió).
baixa de la partida de les llars (11.770 euros) no suposarà cap problema,
perquè la provisió a les empreses gestores de les llars estan garantides, a
través del pressupost de 2014.
la baixa en els ajuts dels menjadors escolars es compensa amb les altes
realitzades a les ampes.
la baixa que hi ha de l’escola Els Costarets, és del sobrant de l’arranjament
realitzat a les canonades, perquè, finalment, han sortit més econòmiques
que la previsió inicial.

Tomàs Carandell (UM9-PA): comenta, sobre el tema de les ampes, que en el
pressupost ja es va fer una reserva de 10.000 euros, en una partida, destinats a fer
un suport a les beques menjador. Torna a recordar que el Consell Comarcal no rep
els diners de la Generalitat per destinar-ho a les beques menjador i això provoca un
deute del Consell Comarcal amb les ampes que gestionen aquest servei i, per tant,
no poden garantir aquestes beques si no hi ha un avançament dels diners. En
alguns llocs s’ha demanat a les persones becades que avancin els diners, la qual
cosa ha suposat la renúncia d’algunes persones.
Ja s’ha anat parlant amb les ampes i amb el Consell Comarcal, i, finalment, s’ha
decidit d’incorporar una subvenció extra als diners que ja reben les ampes per tal
de poder suportar aquest deute que ja tenen. El nombre d’aquests diners va en
relació a les persones becades que té cada ampa al seu càrrec.
José Asín (PPC): considera que no és de rebut, que tres mesos desprès d’haver
aprovat un pressupost anyal ja s’estiguin fent modificacions. Afirma que això,
únicament, el que demostra és que el pressupost que es va aprovar s’aparta de la
realitat i no és reflex fidel a les necessitats del municipi, tal i com va apuntar el seu
grup, en el seu dia. Respecte, per exemple, a dues partides que s’anul·len (llars
d’infants: 11.500 euros i beques menjador: 9.500 euros), esperen que en un futur
no hagi de fer-se, de nou, una altra modificació perquè llavors siguin necessàries.
De totes maneres, opina que aquest diners es podien haver aprofitat per tal de
reduir el cost dels menjadors escolars i, així, afavorir a les famílies.
Confirma que el seu vot serà negatiu perquè opina que el pressupost no està ben
fet.
Abigail Garrido (PSC-PM): en primer lloc, agraeix a la regidora senyora Marcos
l’explicació pormenoritzada que ha fet dels diferents moviments de les partides.
Recorda que, encara que ho van demanat, tant a la Comissió Informativa com a la
Junta de Portaveus, no havien rebut tota aquesta informació (insisteix que desprès
se’ls hi demana de fer propostes, la qual cosa no és fàcil si no es té tota la
informació).
Afirma que l’aportació a les ampes no arribarà fins a final de curs i caldrà de fer una
altra, perquè és, efectivament, temporal. Torna a recordar que no dóna els diners,
malgrat els acords i les lleis existents, la Generalitat de Catalunya, pel tema de les
llars d’infants. Torna a incomplir amb la seva paraula i en el seu pressupost
respecte als serveis més bàsics de la ciutadania (llars d’infants i beques menjador).
També, s’ha produït, per tant, un efecte “fugida”, perquè no s’han pogut mantenir,
aquests infants, als menjadors. I les famílies quan tenen necessitats, no poden
avançar aquests diners. Lamenten haver de fer aquesta modificació, quan el
problema ve generat per part de CiU a la Generalitat de Catalunya, la qual destina
una partida amb 36 milions d’euros per escoles d’elit (25 milions per 16 escoles de
l’OPUS, que, a més, segreguen per sexe). Demanen que parlin amb CiU a la
Generalitat per tal de redreçar aquests diners a la realitat real de la ciutadania, que
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té a veure amb l’alimentació dels infants. Destaca que el grup socialista ja va
demanar, en el seu moment, un ple extraordinari al Parlament de Catalunya on no
es va aprovar ni una de les propostes que es van fer.
Finalment, confirma que el grup municipal socialista donarà suport a la modificació
de pressupost, perquè consideren que no és de rebut el que està fent el govern de
la Generalitat amb l’educació dels infants de 0 a 3 anys i amb el tema de les beques
menjador, malgrat que no estan d’acord amb l’estructura de pressupost que es va
aprovar i que, en molts aspectes, consideren que és insuficient, per la qual cosa,
segurament, hauran de passar més modificacions. Torna a recordar que el Consell
Comarcal només fa de transmissor i que no pot assumir més despeses.
Avança que a l’apartat dels precs, faran un en el sentit de demanar a la Generalitat
que compleixi allò que té acordat i que li toca per llei, i pel qual demanaran el
suport de tots els grups del Plenari.
Tomàs Carandell (UM9-PA): es mostra absolutament d’acord amb el grup
municipal socialista, sobre les crítiques cap al govern de la Generalitat, pel fet de
portar tant endarrerit una qüestió tan fonamental com les beques menjador. Ara
bé, també considera que és responsabilitat de l’anterior govern de la Generalitat,
així com del Consell Comarcal del Garraf per fer un ús mediàtic d’aquests temes i
per la destinació que li dóna als pocs recursos que té, el qual busca la fotografia per
davant de l’acció política.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que davant d’aquest escenari de bons i dolents, de
qui pateix pels infants i els “pijos” que van a escoles de l’OPUS, dóna a entendre
que ja s’està en campanya (realment, afirma que li sorprèn que des del grup
municipal socialista s’hagi tret l’espasa venjativa i hagin començat a tallar colls,
políticament). Diu que la senyora regidora Abigail Garrido sembla tenir vocació de
parlamentària o de tertuliana de ràdio. Defensa que el seu grup sempre ha donat
suport a aquest tipus de mocions per demanar que es compleixin els compromisos
adquirits. Acusa a la senyora regidora Garrido d’intentar sempre ser la salvadora de
pàtries, i, mitjançant la seva ànima socialista arrelada, es dedica sempre a criticar a
CiU i a posar a tothom al mateix sac. Li critica que en aquest Ple, ha fet allò que no
deixa de fer en totes les sessions plenàries: criticar a CiU, buscar l’enfrontament
directa amb l’alcaldessa o parlar dels pisos de lloguer social, és una constant.
Finalment, afirma que no entraran en debats, per exemple, de com va trobar, CiU,
la Generalitat quan va entrar, amb l’anterior govern “dormint a la palla”, perquè no
considera que sigui l’escenari. Reafirma que aquest govern intenta treballar
sobretot, pels ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes i que la situació sigui el
menys agressiva possible per totes les famílies. Recorda, respecte a la falta de
demanda de places per les llars d’infants municipals, que, també, a banda del preu
de la taxa, influeix l’atur instal·lat a les famílies o les baixes d’infants que ja afecta
a l’escola primària... hi ha molts factors. Demana que hi hagi una major seriositat
per part de tothom, del govern i de l’oposició, perquè considera que aquestes
escenificacions als Plens ja semblen “els Pastorets”.
Abigail Garrido (PSC-PM): considera que “dormir a la palla” deu ser portar un
pressupost un dia rere un altre, i alguns grups municipals diuen sistemàticament
que no. I estan en el seu dret de dir que no, però el seu grup, també, està en el
dret de manifestar-ho. I de dir que si, en el seu moment, no hi havia determinades
subvencions és perquè no hi havia un pressupost aprovat. Assumeix, irònicament,
tota la responsabilitat d’això, però demana que cadascú es miri a si mateix i valori
quan ha dormit a la palla o no, i quan diu una cosa estan al govern i una altra ben
diferent quan estava a l’oposició.
Per una altra banda, respecte a la intervenció del senyor regidor Lluís Giralt, li diu
que ell sabrà de bons i dolents i que tant li cansa ella a ell, com ell a ella, però li
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demana respecte. I li confirma que el seu grup continuarà dient les seves opinions,
encara que a ell li sembli pesat i per molt que vulgui ridiculitzar les seves
intervencions. Li torna a expressar que ells no estan d’acord amb el pressupost de
la Generalitat i que és absolutament ridícul el que fa ell respecte al seu grup.
Continuaran, per tant, defensant el seu posicionament respecte a les polítiques del
govern de la Generalitat, perquè afecten a la gent del municipi, i això els preocupa.
No deixaran de dir allò que pensen.
Tomàs Carandell (UM9-PA): afirma, un cop més, que el pressupost “virtual” de
l’anterior govern no l’han vist mai. A més, el full d’excel ho diuen que tenien el
pressupost mai va tenir present una partida per donar solució al problema de les
beques menjador. La diferència és que l’actual govern sí que pren la iniciativa per
resoldre aquesta problemàtica que afecta a la ciutadania del nostre municipi,
malgrat sigui responsabilitat d’altres administracions, per la qual cosa, intentaran
donar resposta a aquestes situacions. Torna a lamentar l’actuació del Consell
Comarcal.
Abigail Garrido (PSC-PM): recorda que el senyor regidor Carandell va dir les
mateixes paraules, en el darrer moment i quan ja no hi havia torn de paraules, en
el darrer Consell Municipal d’Educació i, per tant, d’una manera molt mediàtica.
Respecte al tema del pressupost “virtual”, li recorda que ell no va assistir ni a una
reunió de discussió de pressupostos, ni, en el seu moment, va fer ni una sola
aportació al mateix. Li critica que decidís quedar-se amb les mans a la butxaca i
votar en contra i posar pals a les rodes per no aprovar un pressupost. Aquesta és la
realitat que veuen des del grup municipal. Afirma que li respecta la manera que té
de veure la realitat, però la virtualitat no.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per la majoria de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència
i Unió–Veu i Acció i Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal i dos vots
en contra del Partit Popular de Catalunya.
José Asín (PPC): vol tornar a deixar clar el seu posicionament de vot. No
comparteixen el pressupost en general i, per tant, no estan d’acord amb aquestes
modificacions. Considera que hagués estat millor destinar aquests diners per
rebaixar les quotes.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el seu posicionament de vot ha estat
favorable, però no per estar a favor del pressupost que es va presentar sinó per
donar solució a aquests problemes que estan generats. Incideix que el seu vot té
un caire constructiu.
ALTRES ASUMPTES
7. Mocions
7.1.Moció del grup municipal socialista de Sant Pere de Ribes demanant
el restabliment de les prestacions econòmiques d’atenció
residencial
“A través de l’acció del Grup Parlamentari Socialista
es constata la
suspensió de l’atorgament de les prestacions econòmiques de l’atenció i
residencial que la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, aprovada
per unanimitat, en la seva disposició addicional Cinquena sobre el Sistema
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Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència estableix que en el marc del
Sistema Públic de Serveis Socials, i que configura una xarxa d’atenció a la
dependència i la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos,
equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis,
econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d’atenció i protecció, com a
Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, als efectes del
desplegament i l’aplicació a Catalunya del Sistema d’Autonomia i Atenció a la
Dependència, creat amb caràcter general per la Llei de l’Estat 39/2006. De
la mateixa manera, disposa que la xarxa pública per a l’autonomia i l’atenció
a la dependència es vincula a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
El Grup Municipal Socialista de Sant Pere de Ribes proposa al Ple Municipal
els següents acords:
1. Davant les dificultats per garantir la seguretat en l’exercici dels drets de
les persones en situació de dependència, en el termini de tres mesos, insti al
Govern de la Generalitat a presentar als Grups Parlamentaris , al Consell
General de Serveis Socials i als Ajuntaments la seva proposta de
Sostenibilitat Econòmica i Social del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a
la Dependència.
2. Elaborar i presentar, en el termini de sis mesos, la detecció de necessitats
i la programació territorial dels recursos d'atenció social especialitzada i
domiciliària a Catalunya en relació al Sistema Català d’Autonomia i Atenció a
la Dependència.
3. Publicar a la web www.transparencia.cat i comunicar als interessats, en
els propers dos mesos, el deute pendent del 2013 a persones usuàries,
ajuntaments, entitats i empreses prestadores de serveis d’atenció a les
persones en situació de dependència.
4. Pel que fa a la situació de la Prestacions Econòmiques Vinculades al
Servei,
4.1 Davant les notes elaborades per part de representants del sector,
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’informe del Síndic de
Greuges que afirmen que la decisió de suspendre la prestació
econòmica vinculada al servei de residència no es troba emparada
per cap normativa legal ja que es tracta d’una prestació garantida per
la Cartera de Serveis Socials vigent, el Ple Municipal de Sant Pere de
Ribes insta el Govern de la Generalitat a presentar en un mes
l’informe jurídic que avali la suspensió de les Prestacions
Econòmiques Vinculades al Servei de Residència.
4.2 Restablir, de manera immediata, les prestacions econòmiques
vinculades al servei d’atenció residencial.
4.3 Mentre no es restableixin les prestacions econòmiques vinculades
al servei d’atenció residencial, elaborar, aprovar i posar en marxa un
procediment que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions
econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial per aquelles
persones que el professional de referència de serveis socials consideri
preferent.
4.4 Enviar aquesta moció al Consell Social Municipal.
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SANT PERE DE RIBES, 13 de maig de 2014”
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que el govern de la Generalitat, a banda de
l’acord que tenia amb la resta de grups, a fer ús del “ordeno y mando”, per tal de
suspendre de forma unilateral les aportacions econòmiques que es feien als serveis
de residència a les persones dependents. Tal i com diu el Col·legi d’Advocats i el
Síndic de Greuges aquesta mesura no està emparada en cap normativa legal i, a
més, està afectant a la cartera de serveis socials amb la qual, tots els grups
polítics, s’havien compromès amb el col·lectiu de persones dependents que han
deixat de cobrar aquest servei. En aquest cas, es troben diferents persones del
nostre municipi.
Finalment, per tant, demanen que es retornin aquests compromisos que es van
aprovar, en el seu moment, per unanimitat de tots els grups polítics i que la
Generalitat tiri enrere aquesta decisió que està afectant a les persones més dèbils.
Demana el suport de tots els grups del Ple i, així, poder-ho enviar al Consell Social
Municipal i a tots els grups polítics presents al Parlament de Catalunya.
José Asín (PPC): expressa que comparteixen les raons i les necessitats de la
moció presentada, per la qual votaran favorablement.
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que donaran suport, encara que la situació viscuda
al llarg de tot Ple, afirma que li agafen ganes de fer una altra cosa. És una qüestió
bàsica que cal defensar des del món local, com a demanda. Una qüestió, diu, que
seria la forma en la qual es va plantejar aquest servei i amb quins suports
econòmics tenia. Recorda que és un servei que sempre ha tingut problemes de
finançament.
Per una altra banda, li retreu al grup municipal socialista que cercar suports dels
grups municipals amb la capçalera de la moció presentada, considera que no és
massa oportú. El seu grup, per tant, el que fa és analitza la demanda concreta i, és
per això, que votaran a favor.
Finalment, li diu a la senyora regidora Garrido que ell no li ha faltat al respecte i
que si ella així considera és perquè té la pell molt fina. Recorda que sempre ha
procurat fer exposicions, en les sessions plenàries, prou respectuoses amb tothom
i, considera que en el dia d’avui no ha estat una excepció. De totes maneres, li
demana que ella, també, es miri les seves intervencions, perquè la postura que
utilitza d’estar per damunt del bé i del mal, també ofèn a algunes persones.
Anna Gabaldà (alcaldessa): afirma que, ara més que mai, les necessitats socials
han d’estar cobertes pel damunt d’altres qüestions. Confirma, doncs, que donaran
suport a la moció. Els compromisos s’han de poder tirar endavant, per la qual cosa,
considera que l’Estat també ha de poder complir a l’igual que el govern de la
Generalitat.
Abigail Garrido (PSC-PM): agraeix a tots els grups que donin suport a la moció,
per tal d’ajudar, també, a la gent que més ho necessita, en aquest cas a la gent
amb dependència.
Finalment, li demana al senyor regidor Giralt que es miri la seva pell, abans de
parlar dels altres. Al cap i a la fi, és el govern qui convoca els plens per tal que els
grups de l’oposició no parlin o ho facin segons el govern vulgui i, això, considera
que és molt difícil. Li confirma que ella respecta allò que diuen els membres del
govern, per la qual cosa, també, demana que es respecti el que diu el seu grup, i la
manera que té d’expressar-se (li recorda que, en cap moment, ella li ha dit res
sobre la forma que té ell d’expressar-se). Només ha dit allò amb el què el seu grup
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no està d’acord i si això no és possible, demana al govern que li digui que ha
d’explicar.
Lluís Giralt (CiU-ViA): li recorda que, contínuament, està dient que el govern li
falta al respecte i no li deixa parlar i ells no tenen aquesta sensació.
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 secretaria fa esment de la incorporació de la relació de precs i preguntes del mes
passat a l'acta d'aquesta Sessió Plenària.
8. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
Fa un aclariment envers la intervenció en la passada Sessió Plenària sobre la Fira
que es va celebrar a Ribes. Les entitats participen les que volen, al cap i a la fi (vol
fer-ho constar). Entén que participen de forma voluntària en la fira d’estocs. La
persona amb la qual va parlar, es queixava, únicament, que no intervinguessin més
entitats.
Regidora sra. Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E):
En primer lloc, vol fer un reconeixement envers la interventora, la qual marxa
d’aquest ajuntament. Destaca la seva feina important dintre del mecanisme de
l’ajuntament, principalment, per les aportacions i els aprenentatges que ha tingut
gràcies a ella. Li dóna les gràcies, finalment, i li desitja molta sort.
Què passarà a hores d’ara amb la Intervenció. Aquesta nova incorporació quan es
produirà? Demana que es mantingui informats als diferents grups.
L’alcaldessa, li respon que aquesta setmana, encara s’han fet dues entrevistes més
de les persones habilitades procedents del Col·legi d’Interventors i a finals de
setmana, s’acabarà prenen una decisió sobre la persona que ocuparà el lloc. De
totes maneres, destaca que serà quan més aviat possible. La regidora es dóna per
satisfeta amb la resposta facilitada.
Respecte al programa de Festa Major de Sant Pere han rebut comentaris que
s’havia canviat d’empresa gestora. Consultades les diferents Juntes de Govern no
han trobat aprovat aquest canvi.
PREGUNTA: Vol saber si s’ha donat a una empresa de fora; vol saber si s’ha
adjudicat o no. Li ha cridat l’atenció, si més no, que sent un tema que no constava
en el programa d’acció política del Govern, es plantegés la possibilitat de la seva
modificació. Voldria saber, en primer lloc, per tant, si aquests comentaris són certs.
I en cas que així sigui, volen saber perquè, com, quan i fins quan.
RESPOSTA: Segons estableixen les Bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament, els contractes que superen els 6.000€ requereixen la sol·licitud de
pressupost a un mínim de tres empreses.
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En el cas de l'edició dels programes de festa major, el cost és de 10.016€. El mes
de novembre de 2013, després de l’aprovació dels preus públics per anunciar-se al
programa, es demana pressupost a diverses empreses d’edició i de gestió de
publicitat. D’aquestes empreses en responen tres: PinUps, que era l’empresa que
s’havia fet càrrec del programa els últims 13 anys; Edicions Mic, una empresa
catalana amb seus per tot l’estat; i la Impremta Falcó, que renuncia a la proposta
ja que no es pot fer càrrec de la gestió de la publicitat.
Inicialment l’oferta més avantatjosa és la de Edicions Mic. El regidor de Cultura, el
dimarts 10 de desembre de 2013, es reuneix amb un representat de l’empresa per
tal de comprovar quin producte ofereixen i en quines condicions. En parlar dels
terminis de lliurament les dues parts acorden que no hi ha prou temps per poder-ho
fer. Per aquest motiu Edicions Mic renuncia a editar el programa de festa major de
Sant Pau.
El mes de març de 2014 es realitza el mateix procediment per contractar l’empresa
que editi el programa de festa major de Sant Pere i en gestioni la publicitat. En
aquesta ocasió presenten pressupost tres empreses: PinUps, Edicions Mic i
Gràfiques El Campanar. L’oferta més avantatjosa torna a ser la d’Edicions Mic.
Davant d’aquesta situació, i per deferència a l’empresa que havia editat el
programa fins ara, el regidor de Cultura es reuneix en data 8 d’abril de 2014, amb
el representant de PinUps per informar-lo de la situació.
En data 25 d’abril, el regidor de Promoció Econòmica juntament amb el de Cultura,
comuniquen aquesta decisió al president de l’associació de comerciants de Ribes,
per tal que ho traslladi als seus associats. En aquesta mateixa reunió s’acorda que
l’aportació econòmica, fruit dels beneficis en la gestió de la publicitat, que faci
l’empresa Edicions Mic, es destinarà integrament a actes culturals en el marc dels
actes que organitzin els comerciant: fires, vermuts,...
En data 6 de maig de 2014 s’aprova per Junta de Govern Local el contracte amb
l’empresa Edicions Mic.
En data 12 de maig es realitza una reunió oberta a tots els comerciants de Ribes en
la que s’exposen els motius del canvi d’empresa i en la que es resolen els dubtes
que genera aquesta situació als comerciants.
Cada festa major s’haurà de seguir el mateix procediment per contractar l’empresa
que s’encarregui de l’edició i la gestió de la publicitat del programa.
Signat: Josep Rius I Roig
Regidor de Cultura i Joventut
Degut al fet que diferents temes que volia plantejar ja han estat contestats al llarg
d’aquesta Sessió Plenària (web municipal, ràdio i mitjans de comunicació a
l’expectativa del Consell d’aquest dijous vinent...). Per tant, realitza un PREC
generalitzat, demanant una reunió del seu grup amb l’equip de govern per tal de
tractar tots aquests temes de forma més àmplia.
Regidor sr. José Asín (PPC):
Es sumen al reconeixement de la interventora. Destaca que és molt important, i
que els seus informes conjuntament amb els de Secretària són summament
importants per prendre decisions.
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El regidor sr. José Asín s’adreça al senyor Joan Garriga (tema Urbanisme), sobre
una consulta contestada sobre neteja per part del senyor Llàcer. Sobre l’edifici que
talla el carrer Jacint Verdaguer. Es va construir un edifici que talla el carrer, el qual
continua seguidament. Vol saber que pensa fer l’equip de Govern.
Sobre la pregunta realitzada sobre el solar de l’antiga Peugeot. A la resposta
especifica que en data 20 d’abril es portaria a terme la sanció corresponent per no
tancar el solar.
PREGUNTA: Si s’ha realitzat l’esmentada sanció, encara que consideren que no
seria suficient. Consideren que s’hauria de portar a terme, de forma immediata, el
tancament de tots els possibles accessos a aquest solar per evitar que la canalla
pogués entrar.
RESPOSTA: L'expedient urbanístic (EXPEDIENT OE10/2013) en el qual s'ha
ordenat el tancament del solar de l'antiga Peugeot continua la seva tramitació.
Després de comprovar a principis del mes de maig que el propietari ha incomplet el
requeriment de tancar la parcel·la, en el termini de 15 dies es procedirà a imposar
una primera multa coercitiva de 300€.
Tanmateix l'Ajuntament és conscient de que caldrà valorar els termes de la
prossecució d'aquest expedient tenint en compte els fets que s'estan produint
actualment en aquest immoble, que segons informe de la Policia Local està ocupat
per varies persones que hi tenen actualment el seu "domicili".
La situació de l'interior de l'edifici és d'insalubritat i caldrà requerir i/o acordar amb
el propietari l'adopció provisional d'aquelles mesures que garanteixin la seguretat
de les persones que s'hi puguin acostar conciliant els requeriments municipals amb
el dret d'inviolabilitat del domicili i amb l'eventual procés de desallotjament que
pogués instar el propietari per les vies corresponents.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREGUNTA: Perquè ha desaparegut la font de la Vinya d’en Petaca. Per quin motiu
ha estat treta.
RESPOSTA: La font es trobava malmesa des de fa temps i estava provocant fuites
d’aigua i podia ocasionar danys a l’usuari. S’ha demanat pressupost per reposar-la.
Signat: José L. Llácer i Martínez
Regidor de Serveis i Via Pública
PREC: Sol·licita que es prenguin mesures per tal de facilitar l’entrada de la
documentació del Ple als comptes de correu electrònic (augmentant la capacitat,
per exemple).
L’alcaldessa contesta que ja es va parlar, en el seu moment, amb el departament
d’Informàtica i havien pres mesures al respecte (demana que es mantinguin al dia
els comptes).
Intervé el regidor d’Urbanisme, per comentar que respecte al tema del carrer Jacint
Verdaguer, van interpretar que era un problema de neteja.
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El regidor li explica que a la seva pregunta hi havia dues qüestions: una de neteja i
una altra, del carrer tallat.
El regidor d’Urbanisme contesta que tornaran a revisar la pregunta per donar
compte de la resposta.
RESPOSTA: El Pla de Millora urbana de Cervereta aprovat el 20 de març de 2007
preveu l'obertura de tram del Carrer Mossèn Jacint Verdaguer entre el Carrer BellLloch i el Carrer Federico Garcia Lorca en compliment de les determinacions del
PGOU vigent, si be la execució d'aquesta obra d'urbanització s'haurà de produir en
dos fases diferenciades.
En quan al tram que va parteix del Carrer Garcia Lorca fins a mitja illa, el propi pla
disposa que l' obertura de nous vials s'obtindrà per part de l'Ajuntament mitjançant
expropiació o be cessió gratuïta compensada per un major aprofitament, com seria
el cas de l'immoble al qual es refereix la pregunta que es troba afectat per aquest
tram de la perllongació del Carrer Jacint Verdaguer.
El Pla d'etapes d'execució d'aquest PMU preveu que es produeixi al llarg de quatre
quadriennis i més concretament es preveu que les actuacions al Carrer Jacint
Verdaguer es gestioni i portin a terme no més enllà del tercer quadrienni (20162020) si be el propi pla indica que l'agenda d'actuacions es pot alterar en la mesura
que els tècnics municipals ho creguin necessari per tal d'assolir una bona
implantació del pla i coordinació de les actuacions així com gestionar la redacció
dels diferents projectes urbanització.
En quan a l'altra fase, que compren la part del tram de la perllongació del Carrer
Jacint Verdaguer des de mitja illa fins al Carrer Bell-Lloch s'haurà d'urbanitzar a
càrrec dels promotors de l'edifici plurifamiliar del Carrer Bell-Lloch 1 segons
condició de la llicència d'obres per la qual van dipositar una fiança en garantia del
compliment d'aquesta obligació.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
Respecte al tema del solar de la Peugeot, el regidor d’Urbanisme expressa que els
comentaris del regidor són, únicament, la seva opinió, envers la possibilitat que
pugui haver qualsevol desgràcia a la zona.
Regidor sra. Anna Maria Herrera (PSC-PM):
PREGUNTA: Recorda que en el passat Ple del mes de gener, van sol·licitar els
informes de tancament sobre les festes majors de Sant Pau i Santa Eulàlia.
Desprès de tres mesos ho tornen a sol·licitar.
L’alcaldessa li comenta que sembla ser que encara no estan acabats i certifica que,
efectivament, ja fa tres mesos.
RESPOSTA: Els Serveis Tècnics de Cultura estan elaborant encara la memòria de
tancament de la Festa Major de Sant Pau i la Festa Major de Santa Eulàlia, així com
de totes les corresponents despeses. De seguida que estigui enllestit, us el farem
arribar.”
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
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Segons la premsa, sembla ser que els acords que l’equip de govern van arribar amb
l’entitat organitzadora de les processons de Setmana Santa, no eren tal, sinó al
contrari.
PREGUNTA: Demana conèixer justament quins són aquests acords, que diu el
Govern, als quals van arribar amb aquesta entitat.
RESPOSTA: Amb l’Hermandad del Santo Cristo es realitzen diverses reunions en
les que es debat sobre la participació de l’Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios a la processó de Dijous Sant de les Roquetes, en les que els
representants de l’entitat i el regidor de Cultura expressen els seus punts de vista
sobre aquest tema. Concretament es realitzen el dimarts 3 de desembre de 2013 i
el dijous 20 de febrer de 2014.
En
en
de
de

data 3 de març de 2014, s’envia una carta dirigida a la presidenta de l’entitat,
la que s’exposen els motius que dóna el govern municipal per la no participació
la l’Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios a la processó de Dijous Sant
les Roquetes.

El dilluns 24 de març de 2014 a les 19’30h al despatx d’alcaldia de l’edifici
institucional de la Vinya d’en Petaca es realitza una reunió amb la presència de cinc
membres de la Hermandad del Santo Cristo, l’alcaldessa i el regidor de Cultura en
la que es tornen a exposar els diferents punts de vista sobre el tema i es tracten les
necessitats que té l’entitat per tirar endavant les processons de Setmana Santa. En
aquesta reunió s’arriba als acords següents:
-

-

-

L’ajuntament es compromet a avançar uns diners perquè es puguin comprar
les flors que engalanaran els passos perquè no els hagin d’avançar els
membres de l’entitat.
El regidor de Cultura es compromet a reunir-se amb l’entitat, després de
Setmana Santa per tal de decidir les prioritats a l’hora de millorar algun
aspecte de les processons, com per exemple el vestuari dels romans o
l’actuació d’una banda de música. L’ajuntament es compromet a buscar el
finançament necessari per poder realitzar aquestes actuacions.
L’Hermandad del Santo Cristo es compromet a no convidar la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionaris a les processons.

Posteriorment, en una trobada informal entre la presidenta de l’entitat i el regidor
de Cultura, es comunica que l’entitat prefereix que no s’avancin els diners per la
compra de flors ja que presentarà totes les factures a la subvenció de concurrència
competitiva d’aquest any.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
PREGUNTA: Respecte al solar que es troba al costat de l’antiga Ford, a la rambla
del Garraf, encara hi ha camions i autocars vells. Sembla ser, de totes maneres,
que properament es produirà l’obertura d’una nova activitat econòmica.: Demana
informació en referència a aquesta nova activitat.
RESPOSTA: Consten sol·licitades llicències d'obres i d'activitats per instal·lar una
unitat de subministrament de carburants (dos aparells sortidors pel
subministrament de benzina i gas-oil d'automoció) i una zona de rentat de vehicles.
En aquesta data, s'estan tramitant aquelles peticions.
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Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
Comenta que en data 26 de març de 2014, el carrer Pere Carbonell i Grau estava
tallat, a l’igual que data 7 d’abril de 2014 (al voltant del migdia), al carrer de
Sitges.
Voldria saber a que són deguts aquests tancaments de carrers.
L’alcaldessa li comenta que aquest darrer va ser a conseqüència del fet que a un
restaurant de la zona se li va encendre la xemeneia, i els bombers van haver de
tancar un tros de carrer.
La regidora, doncs, demana saber, de forma habitual, quan i perquè es tanquen els
carrers.
L’alcaldessa li diu que, a vegades, són accions que requereixen una acció de forma
immediata que es fa difícil aquesta comunicació, però assegura que s’intentarà.
PREGUNTA: En data 4 d’abril de 2014, es va produir la visita del conseller de la
Generalitat de Catalunya, el senyor Felip Puig. Voldria saber quins són els motius
pels quals no es va convidar als membres de l’oposició.
L’alcaldessa li comenta que va ser un acte de partit, no un acte institucional.
La regidora recorda, així mateix, el cas de la visita de la consellera Neus Munté, la
qual va visitar recentment la residència del Redós. En aquell cas, en canvi, va
entendre que no es tractava d’una invitació, perquè sinó ella, personalment, hagués
anat. Demana, per tant, que quan es tracta d’una invitació aquesta sigui clara i
concisa, per tal de poder assistir.
L’alcaldessa diferencia entre el que van entendre els regidors i la intenció del
govern que va ser, tot just, la de convidar als altres membres del Consistori a
aquesta visita, per la qual cosa, la seva sorpresa encara va ser major pel fet de no
veure participar a ningú més que no fos govern.
L’alcaldessa confirma que es va enviar un correu.
La regidora senyora Abigail Garrido confirma que, únicament, hi havia una cita a
l’agenda. Així mateix, com a protocol, comenta que abans es feia una invitació
expressa, per les visites institucionals, per tots els membres del Consistori.
Posteriorment, el regidor de la cartera corresponent feia un recés amb la persona
que realitzava la visita, per tal de comentar temes més concrets. En resum, la
regidora demana que quedi, doncs, explícitament clar que resten convidats a l’acte
en qüestió.
PREGUNTA: Demana totes les memòries de l’any 2013, de nou. Si us plau,
demana que, el més aviat possible, siguin lliurades.
L’alcaldessa diu que s’han enviat les que han estat finalitzades (la resta es faran
arribar quan estiguin enllestides).
RESPOSTA: S’ha lliurat la memòria de les Oac’s i en aquest moments disposem de
la memòria de CULTURA I JOVENTUT 2013, la qual us adjuntem als documents
annexos. (veure ANNEXOS)
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PREC: Posar en coneixement, que la zona de la carretera de Sitges, entre la
benzinera i l’entrada de Can Macià, està especialment bruta.: Demana que es
netegi, el més aviat possible.
Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
Comenta que respecte a la convocatòria de la Comissió Informativa del dia Sant
Jordi, hi ha un punt sobre la resolució a les al·legacions a la plantilla i l’RLT.
Demana saber quan es pensa portar a Ple.
L’alcaldessa li diu que no poden esperar al proper Ple per una qüestió de terminis,
degut al fet que hauria silenci administratiu si es deixa pel Ple del mes de maig.
La regidora vol saber quan s’ha tingut aquesta documentació i les raons per les
quals, llavors, no s’ha passat per la Sessió Plenària que estan celebrant.
El regidor d’Organització, li recorda que el termini de presentació d’al·legacions
finalitzava el passat 14 d’abril, i resulta que ja havia passat la Comissió
Informativa. Van valorar, per tant, d’incorporar-ho a aquest Ple extraordinari en
comptes de fer-ho per urgència en el dia d’avui.
La regidora comenta que a la Junta de Portaveus, no es va comentar res sobre
aquest tema. El regidor d’Organització, li contesta que no es sabia si hauria
al·legacions.
Finalment, la regidora fa un PREC, sol·licitant que en qüestions d’aquest tipus, els
hi agradaria que l’equip de govern es posés en contacte amb el seu grup per tal de
ser consultats si és possible que aquests temes es passin per urgència o no.
L’alcaldessa diu que no havia alternativa al respecte.
Regidora sra. Francisca Carrasquilla (PSC-PM):
PREGUNTA: Sol·licita, en referència a la Junta de Govern Local celebrada el passat
1 d’abril (punt 10: desestimació de petició), l’informe del director de Règim Intern,
així com l’informe de Secretaria i còpia de la instància que va presentar aquesta
treballadora de la Casa.
10.
Desestimació petició
Maria Isabel Lucas i Moreno, regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local la següent proposta:
“Vistes la peticions realitzades per part de la treballadora Sra. AOS mitjançant una
instància amb núm. de registre 201402628 de data 28 de febrer de 2014 on
sol·licita en base als antecedents que exposa les següents peticions:
a).- Fer un concurs de mèrits per la meva plaça de C1
b).- Aturar la convocatòria del concurs oposició de tècnic mitjà de serveis a la
persona
c).- Convertir les 2 places de tècnic mitjà de serveis a les persones de promoció
interna
Vist l’informe núm.64/2014 del Director de Règim Intern on desestima les peticions
efectuades.
Es proposa a la Junta de Govern Local,
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1.- Desestimar la totalitat de les següents peticions realitzades per part de la
treballadora AOS:
a) Fer un concurs de mèrits per la plaça de C1
b) Aturar la convocatòria del concurs oposició de tècnic mitjà de serveis a la
persona
c) Convertir les 2 places de tècnic mitjà de serveis a les persones de promoció
interna
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació
pel vot unànime dels sis membres presents, dels vuit que la composen.
RESPOSTA: VEURE ANNEX Instància AO.pdf
VEURE ANNEX 064_inf_desestimació petició A_DEF.pdf
Signat: Maribel Lucas i Moreno
Regidora de RRHH i Noves Tecnologies
Regidor sr. Francisco Perona (PSC-PM):
PREC: Comenta que uns veïns els han fet arribar còpia d’un escrit que pensaven
entrar al registre de l’ajuntament, perquè s’estudiés la possibilitat d’un canvi
d’ubicació dels contenidors del carrer Miquel Servet amb plaça Vinya d’en Petaca.
Sembla ser que ja hi ha dos llocs amb contenidors soterrats als voltants (carrer
Federico García Lorca i a la mateixa plaça). Aquests veïns, comenten que,
bàsicament, quan hi ha festes populars, estèticament no queden massa bé. També
pel fet de ser, la plaça Vinya d’en Petaca, un emplaçament significatiu.
Sobre l’informe sol·licitat en anteriors Sessions Plenàries, afirma que intentarà
esbrinar perquè no volen donar-li aquest informe. Perquè no es vol que la policia
local valori un acte?
La PREGUNTA és, en aquest cas, doncs: qui va donar l’ordre d’apagar els llums?; i
si el responsable d’aquesta ordre va traslladar, i de quina forma, aquesta ordre al
departament de Governació. Vol endevinar, per tant, perquè no hi ha informe o
perquè no es vol fer aquest informe.
RESPOSTA: Sobre el correfoc de Sant Pau, l’informo que en la valoració d’aquest
acte realitzada pels tècnics del Servei de Cultura i el regidor d’aquesta àrea es
valora que cap persona entre el públic assistent ha manifestat, ni formal ni
informalment, cap sensació d’inseguretat durant el temps que van estar els llums
apagats.
Tanmateix es valora la necessitat de redactar el Pla d’Emergència Municipal (PEM).
En aquest pla, es tenen en compte tots els aspectes necessaris per realitzar una
activitat a la via pública: serveis mèdics, evacuacions,... La necessitat de comptar
amb aquests plans, requereix d’un tècnic municipal qualificat per la seva redacció i
supervisió. En aquest moment s’està treballant per poder tenir aquest tècnic.
Ens els actes a la via pública, es compta amb les propostes de tots els serveis
municipals implicats i es segueixen les seves instruccions per tal de garantir els
accessos, la seguretat, la circulació i tots els aspectes que es creguin necessaris per
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garantir el millor funcionament de l’acte. En el cas dels actes de festa major, que es
consideren actes extraordinaris, no es realitzen informes per la seva realització
però sí que es segueixen les indicacions dels serveis municipals així com les
d’entitats que col·laboren en la gestió dels actes com és l’ADF.
El correfoc de la festa major de Sant Pau és un acte coorganitzat amb les colles Ball
de Diables de Ribes, els Diables de la Colla Jove i la colla del Drac de Ribes. En la
reunió realitzada el dijous 28 de novembre de 2013, en la que hi participen
aquestes colles, el regidor de Cultura i el tècnic d’aquesta àrea, s’arriba als acords
següents:
-

-

El correfoc sortirà de davant de Can Puig ja que el pregó es realitza a la sala
polivalent d’aquest edifici.
El pregoner donarà el tret de sortida a la festa major encenent algun
artefacte pirotècnic des del balcó de Can Puig o a peu de carrer (en una
trobada posterior amb les colles s’acorda fer-ho des del balcó).
S’apagaran l’enllumenat públic de la plaça i del carrer Major per tal de
reforçar l’inici del correfoc, tal com s’havia fet en edicions posterior en les
que es sortia des de la plaça de la Vila. L’enllumenat es tornarà a obrir quan
totes les colles hagin fet la seva sortida de davant de Can Puig.

El tècnic encarregat de gestionar aquest acte, amb el vist-i-plau del regidor de
Cultura, coordina tots els serveis de la casa per tal de fer efectius aquests acords.
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor de Cultura i Joventut
Es refereix a una qüestió sol·licitada darrerament pel seu company Joel Sans, de
manera molt respectuosa, sobre l’arranjament d’un local d’una associació. No s’ha
vist cap informe d’aquestes obres, de moment. Volen un aclariment, abans de fer
cap acusació, donat que el regidor de Via Pública i, per tant, comandament polític
de la brigada municipal, és alhora el president d’aquesta associació, el qual va fer
anar a la brigada a fer l’esmentat arranjament. Ja ho han demanat un parell de
vegades. Posa de manifest que la darrera resposta és un “copy and paste” de la
primera resposta que van donar.
PREGUNTA: Volen saber: qui va donar l’autorització?; quins van ser els costos?;
els informes de les despeses; els informes de Serveis Territorials; l’informe
d’Intervenció... En general, sol·liciten tota la informació que es genera en el
moment que es fa qualsevol tipus d’arranjament. Reitera que ho tornen a demanar
de forma molt educada per tal de clarificar aquest tema, encara que, de moment,
no han rebut ni un sol document. Sol·licita, així mateix, que el tema dels precs i
preguntes es prengui amb seriositat, per tal de poder accedir a la documentació
que tenen dret a tenir. L’alcaldessa, per la seva banda, demana més respecte per
part de la figura del regidor. Confirma que es donarà per escrit.
RESPOSTA: PENDENT
9. Mocions, precs i preguntes
Regidora sra. Guadalupe Nogales (PPC):
1.- Posa de manifest que la gran majoria de passos de vianants del centre, tant de
Ribes com de Les Roquetes, estan pràcticament esborrats. Com a grup municipal
sol·liciten el seu repintat a la major brevetat possible.
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L’alcaldessa contesta que ja s’han començat a repintar (fa 3 setmanes), encara que
li passaran per escrit la previsió que hi ha per part del departament de Governació.

Regidor sr. José Asín (PPC):
1.- Demanar informació sobre l’informe d’intervenció de Garraf Promocions que es
va presentar a la Fiscalia Anticorrupció. Vol saber si existeix alguna petició més de
documentació i que sigui informat en el seu grup, en cas de noves notícies.
L’alcaldessa li confirma que la Fiscalia va demanar més documentació. Així mateix,
diu que quan hi hagi més informació a donar, com a ajuntament, es farà arribar a
la resta de grups municipals.
2.- Vol expressar la seva satisfacció i, així mateix, agrair, sobretot al departament
de Via Pública, haver atès algunes de les peticions del seu grup municipal
(col·locació de pilones al carrer Ortega i Gasset amb Miquel Servet; reparació de la
barana de la plaça de la Vinya d’en Petaca; informació de la font de la VdP;
adequació de voreres per persones amb discapacitats). Respecte aquest darrer
punt, demana que un tècnic valori si a algunes de les adequacions que s’han portat
a terme, que a banda de fer més estretes la calçada, se’ls pot aplicar mesures de
seguretat, com pintar de groc les voreres o la col·locació d’elements reflectants a
les seves vores, per tal d’evitar que les persones ensopeguin, sobretot, quan és
més fosc.
3.- Sol·licita que es retiri, de bona fe per part dels partits polítics responsables, la
propaganda electoral situada davant, tot just, dels col·legis electorals, per no haver
d’esperar al mateix dia de les eleccions o haver de presentar una denúncia davant
de la Junta Electoral.
L’alcaldessa li explica que això ho haurà de determinar la Junta Electoral.
L’ajuntament, com a tal, ja va passar un reglament i, per tant, considera que la
retirada de propaganda electoral que no compleixi normativa és competència de la
Junta Electoral, i no de l’ajuntament. Per tant, demana que qui es senti al·ludit, que
faci el pas.

Regidora sra. Noèlia Pérez (PSC-PM):
1.- Explica que al carrer Lope de Vega, a causa de l’incompliment d’una senyal de
prohibició de circulació de camions, s’estan produint danys al balcó d’una llar, els
veïns de la qual ja han presentat la pertinent instància. Demana actuació.
El regidor senyor Franscesc Pérez li confirma que es portaran a terme les
actuacions pertinents.

Regidora sra. Maria Núria Mestre (PSC-PM):
1.- Explica que el passeig de Circumval·lació (zona del camp de futbol, parc infantil
i Espai Blau), està molt ple de llaunes i ampolles buides. Demana actuació de
neteja.
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2.- Demana les memòries de l’any passat, de les diverses regidories, degut al fet
que des del passat mes de gener ho està sol·licitant. Reitera que pel seu grup
municipal és molt important conèixer la gestió des del moment que van agafar
l’Alcaldia l’actual equip de govern.
L’alcaldessa li explica que a mida que les vagin tenint, les aniran enviant, però
destaca que no és una de les prioritats de l’equip de govern. Li recorda que ja li han
passat una, al llarg de la setmana. Si no s’envien és perquè no estan acabades. Li
recorda que les prioritats no són les mateixes.
El regidor senyor Joan Garriga intervé per reiterar les paraules de l’alcaldessa on
afirma que l’elaboració de les memòries no formen part de la priorització de l’equip
de govern. Li recorda, per això, que respecte a les memòries de l’any 2013, si
hagués hagut un traspàs de poders, en el moment del canvi de l’Alcaldia, com
hagués calgut (recorda reiteradament que no es va fer), això ja ho tindrien.
La regidora senyora Maria Núria Mestre li recorda que l’anterior equip de govern es
va oferir a fer un traspàs i van ser els membres de l’actual equip de govern els que
no van voler.
3.- Reitera que al mes de gener, ja va demanar saber que va passar respecte a una
baralla que es va produir fora de l’envelat per festa major de Sant Pau, amb un
membre de la seguretat privada implicat. Torna a demanar els informes policials.

Regidora sra. Abigail Garrido (PSC-PM):
1.- Fa un prec, tot just demanant la suma de tots els grups municipals del Ple per
tal d’adherir-se a la petició a la Generalitat per tal que els diners que es destinen a
les escoles d’èlit serveixin per cobrir les aportacions a les beques menjador i a les
llars d’infants de cada municipi. Demanen el posicionament dels diferents grups
municipals per tal de fer efectiu aquest prec i un recolzament màxim.
L’alcaldessa considera que això hauria de ser una moció, per tal de consensuar-la a
la taula del Ple municipal, si, a més, es demana la complicitat de la resta dels grups
municipals.
La regidora senyora Abigail Garrido, opina que consideraven que ara era el moment
de fer-ho, per haver-se ja presentat diferents temes relacionats amb les beques
menjador i amb les llars d’infants on tothom s’ha queixat públicament de la
situació, i així poder demanar ja al govern de la Generalitat que modifiqui les seves
partides pressupostàries respecte a aquesta temàtica, encara que diu que no té cap
problema en presentar-ho en forma de moció. Demana, igualment, al grups
municipals que preguin el posicionament oportú.
L’alcaldessa recorda que aquest punt no apareixia a la moció. No es un acord que
s’hagi votat i hauria de semblar que ja s’ha aprovat.
El regidor senyor José Asín demana que sigui a través d’una moció, per tal de tenir
un posicionament clar.
El regidor senyor Joan Garriga afirma que el seu grup no té cap problema, donat el
cas, en acceptar aquest prec, però considera que és lògic que hi hagi grups que
vulguin esperar tenir el redactat d’una moció per tal de posicionar-se en un sentit o
en un altre.
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El regidor senyor Lluís Giralt, afirma desconèixer la voluntat de la regidora senyora
Abigail Garrido de voler dirigir contínuament el Ple, posant punts a debatre en
l’apartat de mocions i preguntes, sense haver estat debatuts amb anterioritat.
Confirma que quan els hi arribi la moció l’analitzaran oportunament, encara que
l’objectiu és comú i estan d’acord, però recorda que estan molt acostumats a
mocions molt panfletàries per part del seu grup, per la qual cosa, veuran en quins
termes està redactada aquesta moció.
L’alcaldessa, finalment, confirma que davant el posicionament clar de tots els grups
municipals del Ple, sol·licita al grup municipal socialista que presenti una moció per
tal de ser debatuda.
La regidora senyora Abigail Garrido, confirma que presentaran la moció
corresponent, encara que demana, igualment, que consti en acta el prec realitzat.
Així mateix, li agrairia al portaveu del grup municipal CiU-ViA que el to panfletari
que fa servir respecte a les intervencions del seu grup municipal, se l’estalviés.

Regidora sr. Joel Sans (PSC-PM):
1.- Reitera la seva sol·licitud on demanava els informes de tancament de les festes
majors (Sant Pau i Santa Eulàlia), així com, ara, de Sant Jordi i Carnaval.

Regidor sr. Francisco Perona (PSC-PM):
1.- Fa unes apreciacions respecte al tema de la telefonia. Considera que hi havia
una consigna: bloqueig al govern socialista en aquest tema. Es pregunta perquè
s’han afegit 180 municipis de la província de Barcelona i no el nostre ajuntament.
Afirma que aquests municipis gaudiran d’un 50% de rebaixa en l’import (reitera
que això si que és un motiu).
A data 18 de setembre de 2013, el departament de Noves Tecnologies havia
finalitzat l’elaboració de l’inventari de la telefonia mòbil i tenia pràcticament acabats
els plecs de la telefonia mòbil i l’inventari de la telefonia fixa. Vol saber com està tot
aquest tema. En quina situació es troba, desprès d’haver perdut aquesta
oportunitat? Què s’ha fet en 9 mesos?

El regidor senyor Joan Garriga fa un prec a la regidora senyora Abigail Garrido.
Pensa que ha de reconsiderar la seva estratègia de portar el Ple. Es remet a dos
situacions concretes: en el passat Ple, la regidora ICV-EUiA-EA va abandonar la sala
de Plens durant la seva intervenció; o les paraules que han tingut aquest mateix dia
amb el regidor senyor Lluís Giralt. Pensa que sí que té dret de dir el que pensa però
no és de rebut la instrumentalització que està fent del Ple, encara que és bona
coneixedora del ROM. Considera que no pot, constantment, deslegitimar el paper
de l’alcaldessa en el seu paper de moderació i de conductora del Ple. Demana que
respecti el Ple i no ho faci. Creu que està traspassant línies vermelles. Pensa que no
té res a veure amb la llibertat d’expressió. Té que veure amb respectar les normes i
les regles de les quals està dotat l’ajuntament respecte a la conducció dels Plens.
La regidora senyora Abigail Garrido, demana intervenir per al·lusions. Lamenta
profundament la focalització en la seva persona i en les seves intervencions, com a
centre del debat del Ple. Considera, a més a més, que l’alcaldessa no necessita a
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ningú que la defensi, si fos el cas que necessités defensar-se d’alguna cosa, la qual
cosa ella considera que no és necessari. Destaca que només intenta expressar allò
que el seu grup considera que cal dir. Així mateix, li demana al regidor senyor Joan
Garriga, que s’observi a si mateix i que consulti l’hemeroteca i vegi quan UM9
estava a l’oposició, i el respecte que tenien al ROM i, per tant, al reglament que
regia el Ple. Demanaven, en aquell moment, a l’alcalde que el ROM no podia coartar
la seva llibertat d’expressió. Demana al regidor senyor Joan Garriga, que, tot just,
no li doni lliçons. Es pot comprovar, un cop més, que una cosa es trobar-se al
govern i una altra cosa es està a l’oposició. Reitera que ella es queixa quan no se li
dona la paraula o quan, per al·lusions, no se li deixa contestar. És conscient que
vulguin presentar una altra realitat, en la qual els socialistes són els dimonis de tots
les barbaritats d’aquest municipi. Li demana al regidor senyor Joan Garriga que es
posi un mirall davant per poder-se veure i, alhora, que respecti les paraules i les
intervencions dels diferents grups d’aquest Ple.
L’alcaldessa expressa que és un plaer per ella que el regidor senyor Joan Garriga
surti en la seva defensa, però no acceptarà que li acusi d’autoritària cada vegada
que no es compleixi el ROM.
El regidor senyor Joan Garriga intervé dient que no ha sortit en defensa de
l’alcaldessa com a persona, sinó de la seva figura com a conductora del Ple
municipal, paper dotat per part del ROM. Recorda que quan estaven a l’oposició,
l’anterior alcalde no sempre els hi donava la paraula i mai el vam acusar
d’autoritari. Per una altra banda, defensa que la regidora senyora Abigail Garrido té
el dret de dir el que pensa. Només demanava un mínim de respecte a les normes
de les quals s’han dotat pel bon funcionament del Ple municipal.
La regidora senyora Abigail Garrido agraeix el reconeixement, finalment, al dret que
tenen d’expressar-se, tot recordant que ara només falta que els deixin expressar-se
amb llibertat.

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

Vist i plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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