Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 22
D’ABRIL DE 2013
(HAVENT-SE TRASLLADAT PER ACORD UNÀNIME DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ LA DATA DE LA SESSIÓ DEL 16 AL 22 D’ABRIL)

Per causa de força major hi ha impossibilitat de celebrar-se el Ple de la Corporació, en el
Saló de Sessions de la Casa de la Vila, per la qual cosa, i en virtut del decret 470/2012, de 20
de juliol, l’Alcalde – President trasllada amb caràcter excepcional i per motius de seguretat, la
celebració de la sessió del Ple a la Sala Polivalent de l’edifici de Can Puig.
Sant Pere de Ribes, vint-i-dos d’abril de dos mil tretze, quan són les set i set minuts del
vespre, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de l’edifici
de Can Puig sota la presidència de l’alcalde president, Sr. Josep Antoni Blanco Abad a
l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la qual prèviament
havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de l’Ajuntament,
Margarita Sanz González.

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

Secretària

Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora
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EXCUSATS:
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Tot seguit per part de l’Alcaldia s’obre l’acte, entrant-se a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia, respecte dels quals s’adoptaren els acords que a continuació es
transcriuen.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets d’alcaldia
3. Donar compte de la liquidació de pressupost exercici 2012
4. Donar compte de l’informe de morositat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
5. Aprovació de l’adhesió al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya sobre els valors socials del fet casteller
6. Aprovació conveni de col·laboració entre el servei d’ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el marc del programa d’experiència professional
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”
7. Autorització ampliació ocupació temporal terrenys municipals per ubicar mòduls
prefabricats per instal·lar provisionalment el nou IES de les Roquetes II
8. Aprovació modificació acords entre representants dels treballadors i l’Ajuntament
9. Adhesió expressa al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
10. Pròrroga de contractes de telefonia fixa, mòbil i dades
11. Aprovació expedient
telecomunicacions

extrajudicial

de

crèdit

de

despeses

de

serveis

de

12. Acord d’ampliació de delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en la
Diputació de Barcelona
13. Modificació de pressupost
14. Amortització de crèdit
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PUBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
15. Aprovació incorporació prescripcions tècniques en la M.P.PGOU d’ampliació d’usos a
la Rambla del Garraf i regulació d’ús de taller artesanal aprovada provisionalment el 27
de novembre de 2012
ALTRES ASSUMPTES
16. Moció pel manifest corresponsals Catalunya Ràdio.
17. Moció del PSC i ICV-EUiA sobre la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció i de
suport a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania
2

Ple ordinari
22 d’abril de 2013

18. Moció del PSC i ICV-EUiA sobre la jubilació anticipada
19. Moció del grup municipal d’Unitat Municipal 9 pels drets socials i contra les retallades i
la corrupció
20. Moció d’Unitat Municipal 9 per l’aturada del Pla pilot de vianalització de la plaça de la
Vila
21. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
22. Mocions, precs i preguntes

1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acordar aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 19 de març
de 2013, amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un que composen la
Corporació.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient que
intentarà parlar millor perquè se l’entenguin les seves intervencions, doncs hi ha molts
paràgrafs incomprensibles.
Respon la Secretaria de la Corporació Sra. Margarita Sanz González dient, que això és
impossible. S’intenta fer un resum del que es diu, però de vegades no és possible.
El Sr. Garriga diu que s’està fent un document històric i que intentarà fer-ho millor.

2.

Donar compte de decrets d’alcaldia
DECRET 99 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS

Vist que en data 19 d’abril de 2012 i registre d’entrada núm. E201204869 el Sr. M.T.G i la
Sra. L.L.I, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 28 de febrer de 2013, el Sr. T i la Sra. L signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb número 3/2013 el Sr. M.T.G i la Sra. L.L.I proveïts amb DNI núm. 47631324-A i passaport
núm. X-9178314-A respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 1 de març
de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
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DECRET 100 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 4 de desembre de 2012 i registre d’entrada núm. E201214612 el Sr. T.H i
la Sra. V.O.G, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 28 de febrer de 2013, el Sr. H i la Sra. O signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,

Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb número 4/2013 el Sr. T.H. i la Sra. V.O.G proveïts amb document núm. X-1865851-E i DNI
núm. 47630798-Y respectivament i domiciliats en aquest municipi.

2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 1 de març
de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.
DECRET D’ALCALDIA 101 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació de
dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009, vigent a
data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per primera o única
sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 25 de febrer a l’1 de març)
Núm.
Liquidació

I

201302
794
201302
201302

MORENO,

5

TRABADO
MARIA DEL MAR

RODRIGUEZ,

SANCHEZ
MANUELA

MORENO,

6
1€

201302
786

CARMONA
MONTSERRAT

2,40€

808

Emplaçament

1
0€

793

Sol·licitant

Tipus
d’ocupació/obra

mport

1
40€

Roger
106· 3r-1a

de

Flor,

Jacint Verdaguer,
7

CHIAPPINELLI, ALAIN LOUIS
ANTOINE

Contenidors
Tancament
carrer

Torreta, 28 Esc. A

Mudança

Puigmoltó, 6

Bastides

2n-2a

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 4
de març de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.
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DECRET 102 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 22 de febrer de 2013 i registre d’entrada núm. E201302165 el Sr. A.G.B i
la Sra. A.W.J, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 7 de març de 2013, el Sr. G i la Sra. J signen davant la Secretaria General
d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual manifesten
reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de Ribes celebrat
en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb número 5/2013 el Sr. A.G.B i la Sra. A.W.J proveïts amb DNI núm. 38493387-N i
passaport núm. NN 8182399 respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vuit de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.

DECRET 103 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 1 de març de 2013 i registre d’entrada núm. E201302404 el Sr. Á.R.B.M i
la Sra. V.L, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella de
fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 7 de març de 2013, el Sr. B i la Sra. L signen davant la Secretaria General
d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual manifesten
reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de Ribes celebrat
en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb número 6/2013 el Sr. Á.R.B.M i la Sra. V.L proveïts amb DNI núm. 18029275-N i
document núm. X-1873756-S respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vuit de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.

DECRET 0104/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant diversos informes i acta dels agents de la
Policia Local de Sant Pere de Ribes, que la senyora E.F.J. amb DNI núm.: 40.978.745-J pot ser
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autora/responsable dels següents fets ocorreguts en diferents dies i a diferents hores, i com a
últim fet el dia 09/01/2013 al voltant de les 8:15 hores, al c. Lluís Companys, i segons acta
realitzada pel caporal TIP 012 de la Policia Local on manifesta:
“Que es persona senyora per lliurar novament un gos de tamany petit, detectat ja per la
zona del carrer Lluís Companys, a l’alçada de la Granja “Les Veïnes”. Que en diferents
ocasions, i de manera reiterada s’ha detectat a aquest gos sol per la via pública havent estat la
seva propietària requerida per a que en restableixi la situació. Que el gos porta xip. S’avisa a la
propietària que s’apropa a dependències per recollir el seu gos”
Que es verifica mitjançant la base de dades d’informes d’intervenció de la Policia Local,
que entre els anys 2009 i 2012 es té constància d’una desena d’intervencions per haver-se
escapat el mateix gos.
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscrit.
Que la Sra. E.F.J. amb DNI núm.
següents infraccions:

40.978.745-J,

pot ser autora/responsable de les

– Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
– No evitar la fugida del gos
Dits fets poden ser constitutius de:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q de Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de 100€ fins a 400€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador a la senyora E.F.J. amb DNI núm. 40.978.745-J
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient el Sr. Antonio PICÓN PARRA, Inspector Cap
de la Policia Local, i Secretari el Sr. Enric López Gil, Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a la interessada el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si la inculpada reconeix voluntàriament la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
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SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient,
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a la interessada.

amb

Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 8 de març de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona
fe.

DECRET 0106/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13011775
Comença per (expedient i nom): 1300000033 B.T.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000033 B.T.
Total expedients: 1
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legacions en l’
expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus
reglaments de desplegament.
L’instructor de l’esmentat expedient, a la vista de l’al·legació formulada i de la resta de
qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, formula proposta de resolució en
els següents termes:
Els respectiu expedient sancionador es van incoar com a conseqüència de las denúncies
formulades per infraccions tipificades en els diferents preceptes que en cada cas es concreten,
d'acord amb les previsions de l'article 73 de la Llei de seguretat viària (RD legislatiu 339/1990,
de 2 de març) i fent constar els requisits determinats en l'apartat 2 de l’article 74, sense que les
infraccions denunciades hagin estat desvirtuades per les persones interessades.
En relació a les denúncies formulades per les persones encarregades de la vigilància en
les zones d'estacionament amb horari limitat, cal tenir present que l'article 73 estableix
textualment: "El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en ésta Ley, por
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de
tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos".
De la normativa exposada i de la jurisprudència dictada a tal efecte, es desprèn que el
testimoni d’un particular és una prova legítima, encara que no tingui la presumpció de veracitat
reconeguda a las denúncies efectuades per a les Autoritats i els seus agents, raó per la qual el
testimoni efectuat pels indicats vigilants desplega tots els seus efectes probatoris, ja que no
existeix raó alguna per a posar en dubte la veracitat de dit testimoni, i a més, no s’ha intentat
provar per part dels denunciats fets que per ser contradictoris amb els que han estat objecte de
denúncia, posin de manifest la impossibilitat de la comissió de la infracció.
Quant a les infraccions denunciades pels agents de l'autoritat, recollides en un document
públic, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de la presumpció de veracitat, és a
dir constitueixen una prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència, llevat
de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per les persones interessades.
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En la verificació de la qualificació i de la multa consignades pels denunciants, dins els
marges previstos a l'article 67 de la Llei de seguretat viària, s'han respectat els criteris de
graduació previstos a l'article 68 de l'esmentat text legal i, en particular, el de proporcionalitat,
tota vegada que les infraccions denunciades han estat comeses en via urbana, causant
perjudicis als altres usuaris de la via, afectant a l'equitativa distribució de l'espai públic o al seu
normal ús per part de la resta d'usuaris de la mateixa, sense que ni tan sols una hipotètica
realització d'activitats personals o professionals eximeixin de la responsabilitat per la infracció,
ja que tals conductes han d'emmarcar-se dins els respectes a les normes de circulació i a la
senyalització viària.
D'altra banda, no es considera necessària l'obertura d'un període prova per esbrinar i
qualificar els fets denunciats ja que, dels antecedents existents en els respectius expedients,
resten suficientment descrits els fets i acreditades les conductes denunciades, d'acord amb allò
que preveu l'article 13 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (RD
320/1994, de 25 de febrer), sense perjudici del dret que assisteix a les persones interessades,
de comparèixer a les dependències municipals per tal de tenir accés a les actuacions
contingudes en els respectius expedients sancionadors i obtenir còpia dels mateixos.
Finalment cal dir que no s'aprecia prescripció de les infraccions per haver-se notificat dins
els terminis fixats en l'article 92 de la Llei de seguretat viària, tenint en compte les interrupcions
motivades per les notificacions adreçades als titulars dels vehicles a fi d'esbrinar la identitat i el
domicili dels conductors presumptament responsables de les infraccions denunciades.
Al propi temps cal remarcar que en tots els casos on no s'ha pogut notificar a l'acte a les
persones denunciades, s'ha fet constar en les notificacions cursades posteriorment les causes
per les qual no va ser possible fer-ho (article 10 del RD 320/1994, de 25 de febrer).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les persones
interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona
en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

DECRET 0107/2013
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 13013214
Comença per (expedient i nom): 1300000357 R.A.F.R.
Finalitza per (expedient i nom): 1300000357 R.A.F.R.
Total expedients: 1
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Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per a la realització de la conducta denunciada.
A la vista de la proposta de l'instructor de l’esmentat expedient formula proposta de
resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa les
seves al·legacions en l'existència de causes justificatives per a la comissió de les mateixes.
Al respecte s'ha de dir que la realització d'activitats de tipus personal o professional s'han
d'emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització viària
que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la
responsabilitat per la infracció als preceptes que s'indiquen en cada cas.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució de la al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l'article 71.4 de la Llei de seguretat viària i
a proposta de l'instructor
RESOLC
PRIMER.- Desestimar la al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona
en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 108 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13010606
Comença per (expedient i nom): 1200003226 E.O.S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200003195 P.O.S.
Total expedients: 4
Instructor dels expedients
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Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
fonamentant els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò
que han considerat convenient.
A la vista dels esmentats expedients l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa que els
recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos
en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció de
certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de
la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica, confirmant les sancions imposades.
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SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 109 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació dels recursos presentats pels recurrents
contra les sancions imposades als interessats, dictades en mèrits dels expedients sancionadors
per infraccions de circulació, compresos en la relació adjunta quines dades identificatives són
les següents:
Número de relació: 13011830
Comença per (expedient i nom): 1200004533 S.R.S.L.
Finalitza per (expedient i nom): 1200005348 J.V.M.
Total expedients: 3
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
Les persones interessades que es relacionen en el llistat annex han interposat recurs de
reposició contra les sancions imposades en els respectius expedients sancionadors incoats per
infraccions als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament,
fonamentant els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò
que han considerat convenient.
A la vista dels esmentats expedients l’instructor formula proposta de resolució en els
següents termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa que els
recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos
en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
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En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció de
certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
Els expedients es van instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de
la instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
Els expedients sancionadors es van resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els
terminis previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients sancionadors que
es relacionen en el llistat adjunt, incoats per les infraccions de circulació que en cadascun d'ells
s'indica, confirmant les sancions imposades.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

DECRET 0110/2013
INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DENÚNCIES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de la
infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13010847 del dia 22 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 124 infraccions i per un import de 16.300,00
€.
2n. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13011691 del dia 1 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 60 infraccions i per un import de 8.000,00 €.
3r. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13013124 del dia 8 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 62 infraccions i per un import de 7.700,00 €.
4t. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
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relació núm. 13010757 del dia 22 de febrer 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 100,00 €.
5è. Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en compliment amb el que preveu l'art. 73 de
la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13013446 del dia 8 de març 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 7 infraccions i per un import de 700,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 111 / 2 0 1 3
IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES
Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de la
infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial.
Aquest regidor, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per delegació
d’alcaldia.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i l’art.
69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13010758 del dia 22 de febrer de 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 1 infracció i per un import de 300,00 €.
2n. Imposar les sancions corresponents, en compliment amb el que preveu l'art. 67.1 i l’art.
69 de la vigent Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, als expedients que conformen la
relació núm. 13013445 del dia 8 de març de 2013 de l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, format per 3 infraccions i per un import de 1.100,00 €.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

DECRET 0112/2013
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIO
Assumpte: Resolució acordant la no admissió, per extemporani, del recurs de reposició
presentat contra la sanció imposada en mèrits de l'expedient sancionador per infracció de
circulació, les dades identificatives del qual s'especifiquen a continuació:
Número d'expedient: 1200005470
Referència: 210-058395
Matrícula:

B-5420-XF

Interessat: G.A.C.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012.
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La persona interessada ha interposat recurs de reposició contra la sanció imposada en
l'expedient sancionador que s'indica, incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat
viària i els seus reglaments de desplegament.
Cal tenir present que l'article 14 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix els requisits i terminis per a la
interposició del recurs de reposició, concretant en el seu apartat c) que "... El recurso de
reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de
exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.”
De l’examen de les actuacions es desprèn que el recurs de reposició interposat per
l'interessat contra la sanció imposada ha estat presentat un cop transcorregut el termini
concedit segons la normativa esmentada, motiu pel qual procedeix la no admissió a tràmit, com
a conseqüència de la seva extemporaneïtat.
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució
RESOLC
PRIMER.- No admetre a tràmit, per extemporani, el recurs presentat en mèrits de
l'expedient sancionador que s'indica, incoat en concepte de multa per infracció de circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, la regidora delegada de Governació, la Sr. FRANCISCO JOSE PERONA
JIMENEZ, per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25
d’abril de 2012, a Sant Pere de Ribes, el catorze de març de dos mil tretze, davant meu la
secretària, que en dono fe.

D E C R E T 113 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXPEDIENT SANCIONADOR
Assumpte: Resolució acordant la desestimació del recurs de reposició presentat pel
recurrent contra la sanció imposada a l’interessat, dictada en mèrits de l’expedient sancionador
per infracció de circulació, compres en la relació adjunta quines dades identificatives són les
següents:
Número d'expedient: 1200005148
Referència: 209-072958
Matrícula:

1020-CMB

Interessat: S.C.I.B.S.L.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 251/2012 de data 25 d’abril de 2012
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex ha interposat recurs de
reposició contra la sanció imposada en el respectiu expedient sancionador incoat per infracció
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als preceptes de la Llei de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, fonamentant
els mateixos en la seva disconformitat amb la sanció imposada, al·legant tot allò que ha
considerat convenient.
A la vista de l’esmentat expedient l’instructor formula proposta de resolució en els següents
termes:
Cal tenir present que l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa que els
recursos s'hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos
en els articles 62 i 63 de l'esmentat text legal.
Al propi temps, l'article 112.1 de la LRJPAC preveu que no es tindran en compte en la
resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el
tràmit d'al·legacions havent pogut fer-ho.
El procediment sancionador en aquesta matèria es concreta en el text articulat de la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), aprovat mitjançant RD
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com en el Reglament de procediment sancionador en
matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (RPST), aprovat mitjançant
RD 320/1994, de 25 de febrer. De l'anàlisi del contingut de les actuacions es desprèn que les
denúncies compleixen els requisits formals i materials i respecte del procediment sancionador
seguit no s'ha apreciat la concurrència de cap infracció generadora de indefensió o constitutiva
de nul·litat.
Cal recordar que no qualsevol infracció de procediment comporta la nul·litat de les
actuacions, havent-se de diferenciar irregularitats formals i substantives, resultant
exclusivament aquestes últimes les generadores d'una real indefensió que en els presents
expedients no es produeix.
En aquest sentit s'ha de tenir present la força probatòria de la denúncia i la presumpció de
certesa que a les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat atorga la LSV.
L’expedient es va instruir sense necessitat de practicar, en la fase de proves pròpia de la
instrucció, cap que fossin procedents per esbrinar i qualificar els fets, per estar aquests
clarament acreditats.
L’ expedient sancionador es va resoldre per l'òrgan competent i notificar dins els terminis
previstos a l'article 18 del RPST, no incorrent en la prescripció.
Així, una vegada analitzat els presents supòsits, s'entén que no s'ha donat l'existència de
defectes que puguin comportar la nul·litat o l'anul·labilitat
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució dels recursos presentats
RESOLC
PRIMER.- Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient sancionador que es
relaciona en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez, per
delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012, a
Sant Pere de Ribes, catorze de març de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.

15

Ple ordinari
22 d’abril de 2013

DECRET 114 /2013
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’UNIONS CIVILS
Vist que en data 18 de febrer de 2013 i registre d’entrada núm. E201301913 el Sr. C.O.M i
la Sra. D.A.P, residents al municipi de Sant Pere de Ribes, sol·liciten ser inscrits com a parella
de fet en el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Vist que en data 13 de març de 2013, el Sr. O i la Sra. À signen davant la Secretaria
General d’aquesta Corporació Sra. Margarita Sanz González, la declaració jurada en la qual
manifesten reunir els requisits establerts en l’acord del Ple de la Corporació de Sant Pere de
Ribes celebrat en data 8 de setembre de 1994 per a la inscripció en el Registre d’Unions Civils
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest, el meu decret,
Resolc,
1.- Inscriure en el llibre de Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb número 7/2013 el Sr. C.O.M i la Sra. D.A.P proveïts amb DNI núm. 40.973.876-C i DNI
núm. 40.595.634-J respectivament i domiciliats en aquest municipi.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.
3.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, catorze de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretaria, que en dono fe.

DECRET / 0115/2013
CONCESSIÓ AVANÇAMENTS 90% DEL VALOR D’UNA PAGA EXTRAORDINARIA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs
la realització dels tràmits corresponents.
Vist que en data 9 de gener de 2013 es va signar entre els representats dels treballadors i
l’Ajuntament l’acord d’avançament salarial pel 90% del valor d’una paga extraordinària, per tal
de pal·liar les conseqüències pel personal de l’Ajuntament per la suspensió del cobrament de la
paga extraordinària de desembre de 2012.
Vist que en data 22 de gener va ser aprovat pel Ple de la Corporació l’esmentat acord
durant els anys 2013 a 2015.
Vist l’informe núm. 037/2013 del tècnic mitjà de recursos humans en relació a les peticions
d’avançament del 90% del valor d’una paga extraordinària efectuades pel personal d’aquesta
Corporació Local.
Vist l’informe 2013/0208 d’Intervenció.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Aprovar el pagament d’avançaments pel 90% del valor d’una paga extraordinària per
import total de 76.178,80 € nets, als treballadors i pels imports que es detallen a continuació:
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NOM

IMPORT AVANÇAMENT

ALMANSA RUIZ, JUAN

1.567,25 €

ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

1.310,15 €

BAQUES QUESADA, PERE

1.319,43 €

BARBERO OLIVARES, JAIME

1.702,58 €

BENDICHO MARTIN, VIRGINIA

1.401,68 €

BLANCO DE LAMO, JOSE

1.302,15 €

BLANCO SERRANO, SANTIAGO

1.828,50 €

CABANAS RUIZ, SILVIA

1.831,10 €

CABEZAS SALVADOR, NEUS

1.516,14 €

CASADO NIETO, AQUILINA

1.068,65 €

CESARINI FONDEVILA, JORDI

1.214,12 €

CONDE JIMENEZ, JACINT

1.544,37 €

CONSTANTI MATA, JAUME

2.070,97 €

CRUZ ARTACHO, JUAN MANUEL

1.187,26 €

DAUDEN VILLALTA, YOLANDA

1.942,38 €

ESTRADA CASADO, JOSE LUIS

1.083,68 €

FACHINI GOMIS, EVA

1.246,32 €

FERNANDEZ CORTIÑAS, AZUCENA

1.417,94 €

FERREIRA PASCUAL, ALEXIS

1.662,98 €

FERREIRA PASCUAL, YURI

1.609,32 €

FORNS TORREMORELL, JOSEP MARIA

1.900,36 €

FRANCAS VALLOTTON, JORDI

1.305,57 €

GALERA MOLINA, EVA

1.399,43 €

GARCIA CASADO, CARMEN

1.049,04 €

GAZQUEZ ARCAS, ANTONIO

1.199,03 €

GIRALT VIDAL, MARIA

664,45 €

GOMEZ GUILLEN, OLGA

1.281,22 €

JURADO MARTINEZ, ISABEL

1.304,09 €

LAGUNA JARA, JOSE ANTONIO

1.869,36 €

LLORCA MARTINEZ, JAVIER

1.590,66 €

LUQUE LUPGENS, CRISTINA

1.270,22 €

MARCER HOMS, ANTONI

1.316,92 €

MARCER MILA, JAVIER

1.254,24 €

MARTIN SERRANO, JOSEP ANTONI

1.662,98 €

MARTINEZ TERUEL,PERE

1.733,11 €

MILA VERGES, ANGEL

1.593,81 €

MONTANER PIÑOL, MERCHE

1.540,91 €

NIETO GARCIA, MARIA ALFONSA

1.300,71 €

ORTIZ FERNANDEZ, NEUS

1.448,96 €

OTAL GONZALEZ, CESAR

1.643,18 €

PEREZ BARRIOS, ANTONIO

2.228,24 €

PEREZ GONZALEZ, JOSE

1.243,57 €

PEREZ HUETE, SERAFIN

1.236,16 €

PRIETO FERNANDEZ, ELOI

1.682,92 €

REINA PARIS, MARI CARMEN

1.204,89 €

RONCAL RUIZ, DANIEL

1.603,59 €

ROSA GONZALEZ, JAVIER

1.373,39 €

ROVIRA BORREGO, JOSE ANTONIO

1.688,85 €
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RUIZ GARCIA, SAMUEL

1.590,66 €

RUZAFA MARTINEZ, JUAN ANTONIO

521,63 €

SARABIA HUERTAS, JOSE MARIA

1.114,80 €

SENSO CORCHO, BLAS

1.233,36 €

TOBAL CONESA, CRISTOFOL

Total.......................................................................................

1.301,52 €

76.178,80 €

2n.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa corresponent als interessos
generats per un valor total de 2.327,67 €.
3r..- Comunicar l’ acord a les persones interessades.
4rt.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad , a Sant Pere de Ribes, 14 de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.
DECRET/116/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes, amb TIP 077 i 095, que el senyor P.Z.R. amb DNI núm.: 45.932.104-P, pot ser
autor/responsable del següent fet ocorregut al parterre transitable de la zona del pg.
Circumval·lació, prop del núm. 16A, el dia 30 de gener de 2013 al voltant de les 12:50 hores i
segons acta de la Policia Local on manifesta:
“Que realitzant patrullatge de paisà, es detecta una persona passejant amb dos gossos
lligats. Que a l’adreça dalt esmentada, dins un parterre transitable, l’animal de tamany més gros
(barreja mastí i pastor Belga) ha defecat. Que els agents comproven que el seu portador
abandona el lloc sense recollir les defecacions. Que es requereix la presencia del portador de
l’animal, resultant ser el Sr. P.Z.R. que manifesta que els dos gossos són de la seva xicota.
Que el Sr. Z reconeix que no porta res adient per recollir les defecacions. Que tampoc aporta la
documentació dels animals, fet pel qual se’l requereix per aportar-les el més aviat possible a
dependències policials. Que el Sr. Z. Queda informat de que ha comès una infracció a les
ordenances municipals. Que el Sr. Z. Desconeixia que l’animal no podia defecar als parterres,
ja que la zona està plena de defecacions de gossos.”
Que es comprova que el Sr. P.Z.R. no ha aportat la documentació dels gossos, i
comprovat al registre municipal d’animals, no consten inscrits.
Que el Sr. P.Z.R. amb DNI núm. 45.932.104-P, pot ser autor/responsable de les següents
infraccions:
– Per embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans
amb deposicions fecals de gossos.
– Per no tenir els dos gossos inscrits al registre censal del municipi.
- Tenir els dos gossos sense microxip homologat o altres sistemes que es pugin establir
per via reglamentaria.
- No disposar de les cartilles sanitàries dels dos animals.
Dits fets poden ser constitutius de les següents infraccions:
Falta greu d’acord amb l’article 23) de l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals
Domèstics, amb una sanció de fins a 300€.
Dues faltes lleus d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€ cadascuna.
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Dues faltes lleus d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, en relació amb l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a 400€
cadascuna.
Dues faltes lleus d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença
d’Animals Domèstics, amb una multa de fins a 150€ cadascuna.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret de delegació de
competències núm. 251/2012 de data 25/04/2012,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor P.Z.R. amb DNI núm. 45.932.104-P per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient el Sr. Antonio Picón Parra, Inspector Cap de la
Policia Local, i Secretari el Sr. Enric López Gil, Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer,
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint
rebin aquesta notificació.

en qualsevol moment del
còpies dels documents i a
que consideri oportunes, i
dies, comptats a partir que

CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient,
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.

amb

Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 18 de març de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona
fe.
DECRET D’ALCALDIA 117 /2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació de
dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009, vigent a
data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per primera o única
sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 4 al 15 de març)
Núm.
Liquidació
201302
999

I

Sol·licitant

Emplaçament

mport
2
10,34€

ARQUESPORA, S.L.

Eugeni d’Ors, 2830 So-01

Tipus
d’ocupació/obra
Gual permanent

19

Ple ordinari
22 d’abril de 2013

201302
958

6

201302
832

De les Planes, 1

1

201302

201302
964

8

MARTINEZ
FRANCISCO

4
68,70€

VAZQUEZ
CONCEPCIÓN

5
3,50€

201302
968

SOLDEVILLA
PEDRO

0,50€

201302
986

Senyalització
gual

4€

843

GONZALEZ,

Manuel de Falla, 8

FITO,

PEREZ,

Bruc, 12

MARIA

Pg.
Circumval·lació, 23 Lc-2

CONSTRUCCIONES
ROVIRALBA, S.A.

3

Placa gual

Bxs-1a
Placa
aparcament minusvàlids
amb matrícula
Taules i cadires

Sant Sebastià, 5

Tancament
carrer

GONZALEZ RIOS, JESUS

Nou, 11 2n-2a

Mudança

Sant Sebastià, 5

Bastides

9€
201302

987

1
35€

201302
995

CONSTRUCCIONES
ROVIRALTA, S.A.

2

TERREN RICO, JULIAN

0€
201302

969
201302
970

1
606,50€

S.L.

1
606,50€

S.L.

201302
971

3
08€

Av.
Santiago
Rusiñol, 23 Ecs B 3r-3a

DE

PIROTECNIA,

CASETAS

DE

PIROTECNIA,

Pg.
Circumval·lació

Casetes
pirotènias

CASETAS

DE

PIROTECNIA,

Pg.
Circumval·lació

Rètols
publicitaris

Pg.
Circumval·lació

Casetes
pirotènias

S.L.

1
606,50€

PIROTÈCNIA ROSADO, S.L.

201302

1
606,50€

PIROTÈCNIA ROSADO, S.L.

Av. Caualunya, 1

Contenidors

CASETAS

201302
977
978

BERTRAN CUADRAS, MIQUEL

6,50€

Rbla. del Garraf

Casetes
pirotènias

Casetes
pirotènias

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 18
de març de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.

D E C R E T núm. 118/2013
APROVAR LIQUIDACIÓ EN COMPLIMENT SENTÈNCIA
En data 20 de febrer de 2008 es dicta Decret d’Alcaldia núm. 66/2008 de desestimació del
recurs de reposició interposat pel Sr. G.G.R contra el Decret d’Alcaldia núm. 508/2007 de 31
de desembre i confirmació del mateix.
El referit decret núm. 508/2007 imposava al Sr. G.R una sanció de 30.000 € com a
responsable de la infracció urbanística consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat sense llicència municipal a l’Avda. Marcer de la Penya, 14 del Sector Can Lloses-Can
Marcer.
Contra el decret d’Alcaldia núm. 66/2008 el Sr. G.R va interposar Recurs Contenciós
administratiu núm. 215/2008 davant el jutjat CA núm. 8 de Barcelona en el qual s’ha dictat
Sentència de data 2 de desembre de 2011 que acorda estimar parcialment el recurs i anul·lar el
decret en allò que fa referència exclusivament a l’import de la sanció, que d’acord amb la
resolució judicial, ha de quedar reduïda a 23.000 €.
D’acord amb la Sentència núm. 419/2011 del Jutjat CA núm. 8 s’anul·la parcialment el
decret 66/2008 de desestimació del recurs de reposició únicament pel que fa a l’import de la
sanció confirmant-se doncs que la imposició d’una sanció per haver comès infracció urbanística
greu era ajustada a dret.
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Val a dir que en la part dispositiva del Decret núm. 66/2008 no apareix expressament
l’import de la sanció en tant que en el mateix únicament s’acorda la desestimació del recurs i la
confirmació del Decret 508/2007 en el qual s’imposava la referida sanció de 30.000 €.
Tanmateix no hi ha lloc a dubte que la sentència es refereix a la sanció imposada en el
Decret d’Alcaldia 508/2007, motiu pel qual, en execució de la Sentència 419/2011 del JCA 8 de
Barcelona, procedeix acordar la imposició d’una sanció de 23.000 € així com emetre una nova
liquidació.
Vist l’informe emès per la tècnica superior en dret, Sra. Marta da Pena Gómez, pel qual
proposa executar la sentència 419/2011, anular la liquidació 200834794 i aprovar una nova
liquidació per import de 23.000€.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. EXECUTAR la Sentència núm. 419/2011 dictada pel Jutjat Contenciós administratiu
núm. 8 de Barcelona en Procediment Ordinari 215/2008 secció A en el sentit de reduir l’import
de la sanció imposada al Sr. G.G.R per Decret d’Alcaldia núm. 508/2007 de data 31 de
desembre de 2007
2. ANUL·LAR la liquidació emesa en data 8 de gener de 2008 amb núm. de rebut
200834794 d’import 30.000 € a nom del Sr. G.G.R
3. APROVAR la nova liquidació núm. 201318375 per import de 23.000 €.
4. NOTIFICAR aquest acord al Sr. G.G.R i al JCA núm. 8 de Barcelona.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, vint-iun de març de dos mil tretze davant meu, la secretària general, que en dóna fe.

D E C R E T núm. 119/2013
COMPLIMENT SENTÈNCIA REPOSICIÓ AV. PORTES, 40-42
En data 19 d’octubre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta Sentència
743/2012 que desestima el recurs d’apel·lació formulat per J.J.D contra Sentència dictada per
Jutjat contenciós administratiu en data 2 de setembre de 2011, sense que hi càpiga cap recurs
essent la sentència ferma.
La Sentència dictada en primera instància pel JCA núm. 5 va desestimar el recurs
interposat pel Sr. J.J.D contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra acord
de Ple de 28 de gener de 2009 en virtut del qual s’ordenava l’enderroc de les obres realitzades
en la finca de l’Av. de les Portes 40-42 consistents en moviments de terra, reforma i ampliació
d’habitatges existent i instal·lació de porta metàl·lica corredora sense títol habilitant.
En conseqüència, i havent-se confirmat judicialment que l’acord de ple de 28 de gener de
2009 és ajustat a dret, de conformitat amb les atribucions que em son conferides per l’art. 53.1
e) del Decret legislatiu 20/2003 pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local.
Per aquest, el meu Decret
RESOLC
1. ORDENAR al senyor J.J.D, en la seva qualitat de promotor/propietari de les obres
executades, que en compliment de l’acord de Ple de 28 de gener de 2009 procedeixi a la
REPOSICIÓ DE LA REALITAT FISÍCA ALTERADA en relació a les obres que executades a la
finca situada a l’Avinguda de Les Portes 40-42 de Can Lloses, consistents en moviments de
terres, reforma i ampliació d’habitatge existent i tanca d’instal·lació de porta metàl·lica
corredissa, sense disposar de la corresponent llicència municipal, enderrocant les esmentades
obres, així com reposant les terres al seu estat anterior al moviment de les mateixes.
2. ATORGAR a l’interessat EL TERMINI D’UN MES, a contar des de la notificació dels
presents acords, per a l’execució voluntària de l’esmenada ordre de reposició de la realitat
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física alterada, advertint expressament al mateix què, en cas d’incompliment, l’Ajuntament
podrà procedir a la seva execució subsidiària, prèvia liquidació provisional o bé a la imposició
de multes coercitives.
3. NOTIFICAR els presents acords a l’interessat, amb indicació dels recursos legals
procedents.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, vint-iun de març de dos mil tretze davant meu, la secretària general, que en dóna fe.

DECRET/0120/2013
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA GESTIÓ DEL MERCAT AMBULANT SETMANAL.
Per el que es RESOL l’expedient sancionador Decret núm. 634/2012 incoat contra el
senyor H.L.E.B. amb DNI núm. 48.024.448-B.
Relació de fets.
1.- Aquesta Regidora té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, amb TIP 075 i 091, que el senyor H.L.E.B. amb DNI núm.: 48.024.448-B, i
domicili a l’av. Catalunya, núm. 2 1er. 4a. de Sant Pere de Ribes, pot ser autor del següent fet
ocorregut entre el C. Sant Jordi i C. Almogàvers, el dia 01/08/2012 al voltant de les 10:35
hores, segons acta de la Policia Local on manifesten que:
“Que realitzant tasques de vigilància i prevenció, es detecta al presumpte infractor
realitzant la venda de 4 kg. de peix
2.- En data 16 d’octubre de 2012, és va incoar expedient sancionador Decret núm.
634/2012 i el Plec de Càrrecs contra el Sr. H.L.E.B. per la presumpta comissió d’infraccions:
a) – Exercir la venda sense autorització municipal.
3.- Que en data 26/10/2012 mitjançant correu certificat amb avís de rebuda es notifica el
decret d’incoació i plec de càrrecs, on s’atorgava un termini de vint dies per formular
al·legacions i/o proves que consideres oportunes a la seva defensa.
4.- Que en data 02/11/2012 té entrada per registre núm. 201213197 escrit d’al·legacions
presentades pel Sr. H.L.E.B., on en síntesis manifesta que:
“Que nunca ha vendido pescado, solo estaba dando un poco a una vecina, que el pescado
me lo habían dado. Solicito que se anule la multa”
5.- Que en data 30/12/2012 els agents de la Policia Local TIP 075 i 091 emeten informe de
ratificació, on manifesten el següent:
“ Que el Sr. E.B., la patrulla actuant el va detectar, mentre realitzava tasques de vigilància,
al denunciat realitzant venda de peix a dues senyores. Que en el moment de la identificació, el
denunciat, va admetre que estava venent peix i que, tal i com consta a les seves al·legacions,
ho fa perquè s’ha de guanyar la vida”
6.- Que en data 19/02/2013, es va notificar la proposta de resolució on es desestimen les
al·legacions atès que ha quedat demostrat que estava exercint la venda ambulant sense
autorització municipal el dia 01/08/2012 al voltant de les 10:35 hores entre el c. Sant Jordi i el c.
Almogàvers de Sant Pere de Ribes i on es donen deu dies per a formular les al·legacions que
consideres convenients en defensa del seus drets i interessos.
7.- Que en data 26/02/2013 té entrada en aquest Ajuntament escrit d’al·legacions a la
proposta de resolució amb número de registre 201302242, on manifesta que:
“Que llevo cinco años sin trabajar y tengo tres hijos, como voy a pagar una multa de 300€, i
solicita que le retiren la multa”.
Consideracions jurídiques
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1.- S’incoa expedient sancionador contra el senyor H.L.E.B. amb DNI núm. 48.024.448-B
com a responsable de exercir la venda ambulant sense autorització municipal. Se segueix, per
a la seva tramitació, el que assenyala a l’Ordenança Municipal de la gestió del mercat ambulant
setmanal.
2.- L’expedientat formula al·legacions a la proposta de resolució i s’admeten a tràmit.
3.- Atès que el Sr. H.L.E.B. manifesta a les seves al·legacions la seva situació econòmica i
no desvirtua la manifestació dels agents, es desestimen atès que el Sr. H.L.E.B. no aporta cap
prova en contra del contingut de la proposta de resolució
4.- En la infracció en matèria de venda ambulant sense autorització municipal, és fa
referència que el Sr. H.L.E.B.:
a) – Va exercir la venda sense autorització municipal el dia 01/08/2012.
5.- Els fets suposen la comissió de:
Falta molt greu d’acord amb l’article 24.4.f en relació de l’article 4.1 de l’Ordenança
Municipal de la gestió del mercat ambulant setmanal, amb una multa de fins a 450€.
6.- Vistos el Plec de Càrrecs i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient, on es fa
constar com a òrgan competent per a resoldre el present expedient, el Regidor de Governació,
segons Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012 i d’acord amb l’article 26 de la OO.
MM. De la Gestió del Mercat Ambulant Setmanal.
7.- D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança municipal de la Gestió del
Mercat Ambulant Setmanal i el Decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
Per aquest el meu decret,
RESOLC:
1.- Declarar al Sr. H.L.E.B. amb DNI 48.024.448-B com a responsable de la següent
infracció,
a) – Exercir la venda sense autorització municipal.
Falta molt greu d’acord amb l’article 24.4.f en relació de l’article 4.1 de l’Ordenança
Municipal de la gestió del mercat ambulant setmanal.
Imposar-li la sanció de 301€ (tres cents un euros).
2.- Aprovar la carta de pagament núm. 201318395 per un import de 301€, en concepte de
la sanció mencionada i adjuntar-la a la notificació del present acord.
3.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
L’ingrés de l’esmentat import haurà de fer-ho a les entitats bancàries que es relacionen, i
en els terminis establerts, segons la carta de pagament que adjunta.
El no pagament dins el termini corresponent, comportarà el cobrament per via executiva
amb el recàrrec del 20% d’acord amb l’article 70 del Reglament General de Recaptació,
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, vint-i-un de març de dos mil tretze, davant meu, la Secretària
de la corporació, que en dóna fe”

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 121/2013.
ANUNCI A PUBLICAR EN EL “BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” BOE, PEL QUAL ES
FA LICITACIÓ PÚBLICA EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
COMPLEMENTARI AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES”
Per Decret de l’alcaldia núm. 373/2011, de 7 de juliol, entre d’altres, es van delegar les
competències d’aquesta alcaldia, delegables, a la Junta de Govern local.
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No obstant, als apartats 3.4 i 3.5 de dit Decret es deia:
“3.4.- Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractar a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’ haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL
com del Ple.
3.5.- Sense perjudici de l’anterior, l’Alcalde podrà abocar per a si mateix l’exercici de les
competències delegades a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
preveu que els òrgans superiors puguin abocar per a ells, el coneixement d’un tema que
correspongui resoldre ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius
dependents o en el supòsit de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents. El coneixement d’un assumpte podrà ser abocat quan circumstàncies de tipus
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient i d’acord amb el procediment
establert.”
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local la publicació en el BOE
d’aquest anunci, tenint en compte la necessitat de tramitar aquesta contractació, aboco
aquesta competència per a l’autorització d’aquesta publicació en el BOE per import de
798,70 euros, donant compte al Ple de la Corporació a la proper sessió que es celebri.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa i l’obligació reconeguda de l’import de la publicació en el BOE
núm. referència 5201301892979, per import de 798,70 euros. A la partida 31000.151.22602,
publicitat i propaganda d’urbanisme, corresponent a l’anunci d’inici de licitació de contractació
del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei de
neteja complementari al municipi de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2n. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió que es dugui a terme pel Ple
de la Corporació .
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-un de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.

DECRET 122/2013
NOMENAMENT INTERVENTOR ACCIDENTAL I APROVACIÓ DE DESPESA
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs
la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’absència de la Interventora municipal per vacances del 25 al 28 de març de 2013 i del
2 al 3 maig.
Vist la necessitat de nomenar un/a Interventor/a accidental durant l’absència de la titular.
Vist que el Sr. Josep Del Moral Martín és la persona que normalment assumeix les
funcions d’Interventor Accidental durant l’absència de la Interventora per vacances o altres
motius.
Vist l’informe núm. 066/2013 del Director de Règim Intern.
Vist l’informe núm. 2013/0240 d’Intervenció.
24

Ple ordinari
22 d’abril de 2013

Per aquest Decret,
Resolc,
1r. Aprovar el nomenament del Sr. Josep Del Moral Martín com a interventor accidental del
25 de març al 28 de març de 2013 i del 2 al 3 de maig de 2013.
2n.Aprovar una autorització de despesa en concepte de productivitat per assumpció de
funcions de major responsabilitat al Sr. Josep Del Moral Martín, per import total de 221,52€,
dels quals 147,68€ corresponents al període del 25 al 28 de març i 73,84€ corresponents al
període del 2 al 3 de maig, a càrrec de la partida 41000.931.15000.
3r. Comunicar l’acord a la persona interessada.
4rt. Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 22 de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.

D E C R E T 123/2013
PAGAMENT NOMINA MARÇ 2013
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol de 2011, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs
la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe núm. 2013/0239 d’Intervenció corresponent a la nòmina de març de 2013.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar el prorrateig de la paga extraordinària de juny i el pagament de la part
proporcional del mes de març dins de la mensualitat de març de 2013 del Sr. Ignacio Alarcos
Castrejón, per import de 243,18€ bruts.
2n. Aprovar el pagament de la nòmina de març de 2013 i els pagaments inclosos en la
mateixa, així com les diverses incidències amb efectes econòmics i/o administratius del mes en
curs, amb el següent desglossament:
Import Brut

479.960,56 €

Retencions

111.434,49 €

TOTAL NET

368.526,07 €

3r.- Donar compte de l’acord al proper Ple de la Corporació.
Així ho mana, l’Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, a 22 de març de
dos mil tretze, davant meu, la secretària , que en dono fe.

DECRET/124/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta de la Guardia Civil, patrulla SEPRONA
de Vilanova i la Geltrú, amb TIP C-16025-G i P-56906-G, que el senyor D.C.C. amb DNI núm.:
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46.052.810-W, pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut al c. Torres Quevedo, núm.
17 de Sant Pere de Ribes, el dia 12 de desembre de 2012 al voltant de les 13:00 hores i
segons acta on manifesten:
“Que según llamada telefónica comunican que se encuentra un perro el cual esta todos los
días en la terraza de la vivienda atado a una cadena. Que a las 13:00 horas del día 12/12/12,
esta patrulla SEPRONA se traslada a dicho domicilio siendo recibidos por el Sr. D.C.C., el cual
accede voluntariamente a que los agentes inspeccionen las instalaciones y estado del animal
observando que:
-Es un perro, de color negro raza mestizo que dispone de recipientes para comida y agua.
Que en el momento de la inspección según parecer de la patrulla, el estado higiénico-sanitario,
es bueno, encontrándose limpio de excrementos. El animal se encuentra atado por medio de
una cadena inferior a tres metros (dos metros y medio) en la terraza de la vivienda, teniendo
una extensión aproximada de 24 metros cuadrados. El animal tiene como única protección para
las inclemencias meteorológicas una mesa con una tabla encima, no evitando un resguardo
completo.
Que el Sr. D.C.C. manifiesta que:
- El perro se lo encontró hace aproximadamente un año abandonado y se lo llevo a su
casa, que no dispone de microxip homologado, que no dispone de cartilla sanitaria del animal,
que el animal no esta censado en el Ayuntamiento, que el animal esta atado por que se come
la ropa que tiende, comunica que si considera que esta dando una protección adecuada, y que
no entregó el animal a un centro de recogida por que no se fía de los centros.
La patrulla observa las siguientes infracciones:
- Poseer un perro careciendo de sistema de identificación, sin prestarle la atención
veterinaria, no tenerlo censado en el registro general de animales de compañía, tenerlo atado
por medio de una cadena inferior a los tres metros, teniendo espacio suficiente para dejarlo
suelto y no darle un alojamiento adecuado para las inclemencias del tiempo.”
Que es comprova el registre municipal d’animals, no consta inscrit.
Que el Sr. D.C.C. amb DNI núm. 46.052.810-W, pot ser autor/responsable de les següents
infraccions:
- Per no tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- Tenir el gos sense microxip homologat o altres sistemes que es pugin establir per via
reglamentaria.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
– Per tenir com allotjament habitual el celobert o balcó.
– Per tenir-ho subjecte habitualment, amb cadena inferior als 3 metres.
Dits fets poden ser constitutius de les següents infraccions:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, en relació amb l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a
400€.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics, amb una multa de fins a 150€.
Falta greu d’acord amb l’article 15.c de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
Domèstics, amb una multa de fins a 300€.
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Falta greu d’acord amb l’article 15.e de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
Domèstics, amb una multa de fins a 300€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret de delegació de
competències núm. 251/2012 de data 25/04/2012,
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor D.C.C. amb DNI núm. 46.052.810-W per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient el Sr. Antonio Antonio Picón Parra, Inspector
Cap de la Policia Local, i Secretari el Sr. Enric López Gil, Sergent de la Policia Local.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, i l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer,
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint
rebin aquesta notificació.

en qualsevol moment del
còpies dels documents i a
que consideri oportunes, i
dies, comptats a partir que

CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient,
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.

amb

Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 25 de març de 2013, davant meu, la Secretària, que en dona
fe.

D E C R E T 125 /2013
ORDRE D’EXECUCIÓ GAL·LA PLACIDIA, 30
En data 14 de gener de 2013 es notificà al propietari del solar situat a Gal·la Placidia, 30
del nucli de Ribes, mitjançant el Decret 724/2012 que disposa d’un termini de 15 dies hàbils
d’audiència prèvia a l’adopció de l’ordre d’execució de neteja del solar i la retirada dels
materials acumulats a la finca, als efectes de poder formular les al·legacions o justificacions
oportunes.
Vist que, ha transcorregut el termini d’audiència atorgat, sense que el Sr. E.A.F hagi
formulat cap al·legació.
Vist l’informe emès, en data 20 de març de 2013 per la tècnica superior en dret, Sra. Marta
da Pena Gómez, pel qual creu oportú ordenar al Sr. E.A.F la neteja del solar i la retirada dels
materials acumulats a la finca (dipòsits, vehicles, etc.), amb l’advertiment que l’incompliment
d’aquesta ordre pot comportar la imposició de multes coercitives.
Vist tot l’expressat, de conformitat amb l’art. 197 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, així com els arts. 253 i 254 del
Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, sobre els deures legals dels propietaris de sòl urbà.
Per aquest, el meu Decret
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RESOLC
Primer. ORDENAR al senyor E.A.F (d’ara endavant, l’interessat) que efectuï la neteja i
retirada de materials acumulats ( dipòsits, vehicles abandonats, etc) a la finca situada a Gal·la
Placidia, 30, del nucli de Ribes.
Segon. ATORGAR a l’interessat un termini màxim d’UN MES, a comptar des de la
notificació d’aquest Decret, per executar la neteja i retirada de materials.
Tercer. ADVERTIR a l’interessat que l’incompliment d’aquesta ordre d’execució comportarà
la imposició d’una multa coercitiva per un import de tres-cents (300€) euros , sens perjudici de
la utilització de qualsevol dels mecanismes d’execució forçosa legalment contemplats.
Quart. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, vint-icinc de març de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dóna fe.

D E C R E T 126 /2013
REQUERIR LEGALITZACIÓ OBRES PUIGMOLTO, 57
L’objecte d’aquest expedient és la realització d’obres d’ habilitació de terrassa transitable i
d’addició d’un planta pis en habitatge existent amb obertura de finestres amb vistes a la
edificació veïna.
En data 17 de gener de 2013 per Decret d’Alcaldia núm. 27/2013 s’acorda la incoació de
procediment de protecció de la legalitat urbanística als Srs. J.P.G i P.J.V.d.V per raó la
realització d’obres sense llicència en habitatge del Carrer Puigmoltó, 57 consistent en la
construcció d’una planta pis en habitatge i se’ls atorga un termini de quinze dies hàbils
d’audiència prèvia a l’adopció de l’acord d’incoació d’expedient de restauració de la realitat
física alterada que consistirà en el requeriment de legalització de les obres de construcció
d’una planta pis en habitatge existent al Carrer Puigmoltó, 57 per tal de que presenti les
al•legacions o documentació que consideri convenients.
Dins el termini d’audiència, en data 15 de febrer de 2013, la Sra. J.P.G i el Sr. P.J.V.d.V
presenten instància en la qual manifesten que la referida ampliació era preexistent a
l’adquisició de l’immoble per part dels signants l’any 2009.
Consideracions jurídiques
L’art. 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de novembre pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC) disposa expressament que tots els actes d’edificació
i construcció estan sotmesos a llicència municipal.
En concordança amb el referit precepte, l’art. 199 (TRLUC) estableix que les accions o
omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions contingudes en
aquesta llei, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets
o a la incoació d’un expedient disciplinari.
D’acord amb això, l’art. 205.3 TRLUC , en el cas d’actes d’edificació ja executats sense el
títol habilitat, l’òrgan competent haurà de requerir la persona interessada perquè, en el termini
de dos mesos a comptar de la notificació, i en el cas de que l’obra sigui legalitzable, sol·liciti la
preceptiva llicència.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi sol•licitat la referida llicència l’òrgan
competent mitjançant resolució del procediment de restauració, ha d’acordar l’enderrocament
de les obres a càrrec de la persona interessada.
En aquest termes el fet de que, segons manifesten els interessats, l’obra sigui preexistent
a la data d’adquisició de l’immoble, segons s’acredita en taxació del mes d’abril de 2009, no els
eximiria de la legalització referida en tant en quan l’acció de restauració no prescriu fins al cap
de sis anys a comptar de la data en la qual es va produir l’activitat il·lícita, que en el present
supòsit és l’ampliació de l’habitatge disposar de la llicència municipal.
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En aquest sentit, tenint en compte que només s’ha acreditat una antiguitat d’
aproximadament quatre anys, procedeix continuar amb l’expedient i requerir als interessats
perquè legalitzin l’obra de referència.
Atès el Decret d’alcaldia núm. 479/2012, de 24 de juliol, pel qual l’alcalde, Sr. José Antonio
Blanco Abad delega la seva signatura a favor de la Primera Tinent d’alcalde, Sra. Abigail
Garrido Tinta.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
1.DESESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. J.P.G i el Sr. P.J.V.d.V (d’ara
endavant, els interessats).
2. ATORGAR als interessats un termini d’UN (1)MES, a comptar des de la notificació
d’aquest Decret, sol·licitin la corresponent llicència municipal per tal de legalitzar les actuacions
d’ampliació d’una planta pis.
3. NOTIFICAR aquests acords als interessats.
Així ho mana i signa, l’alcalde en Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, 25 de
març de dos mil tretze, davant meu, el secretari accidental la secretària general, que en dóna
fe.

DECRET D’ALCALDIA 127/2013
OCUPACIONS VIA PÚBLICA I LLICÈNCIES D’OBRES
De conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació de
dret públic municipal, aprovada pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2009, vigent a
data d’avui, pel qual, l’aprovació de liquidacions, entre d’altres, de les taxes per primera o única
sol·licitud de serveis, és competència d’aquesta alcaldia.
Per aquest el meu decret
RESOLC
1r. Aprovar les llicències i les liquidacions/autoliquidacions d’ocupació del domini públic,
obres menors, ........que a continuació es relacionen (del 18 al 22 de març)
Núm.
Liquidació
201318
392

I

4
68,70€

201318
370

6
1€

201318
361

Emplaçament

FONTECHA
PATRICIA

GUERRERO,

FERNANDEZ
MANUEL

6

201318

SEGURA,

MOYA PEREZ, JOAQUIN

1

201318
201318
201318

AMARGOS

7

MUÑOZ
ANTONIO

2,

TORRIJOS
MARIA PAZ

18€

377

Llobregat,

5

Taules i cadires

Sitges, 38 1-Es

Mudança

Torreta, 30 Esc D

Mudança

BARREÑADA,

Sant Jordi, 9 1r-1a

Contenidors

Pau Claris, 55

Bastides

ADRIÀ

2€

403

Pl.

2n-4a

5€

359

Tipus
d’ocupació/obra

Bxs-4a

1€

391

0

ALMEIDA,

JUAN

FERNANDEZ,

GRAU FELIU, JORDI

Nou, 19

Expositors
mercaderies

Milana, 52

Pintar façana

Sant Pau, 43

Pintar façana

€
201318

366

Sol·licitant

mport

0
€

GONZALEZ
GURTUBAY FEDERICO

MARRÓN,

2r.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.
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Així ho mana i signa l’alcalde., Josep Antoni Blanco Abad, a Sant Pere de Ribes, el dia 25
de març de dos mil tretze, davant meu la secretaria, que en dona fe.

DECRET/0128/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta dels agents de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes TIP 097 I 010, que la senyora S.M.H. amb DNI núm.: 52.427.465-T pot ser
autora/responsable del següent fet ocorregut el dia 15 de febrer de 2013 al voltant de les 10:52
hores, al c. Numància, núm. 12, i segons acta realitzada pels agents de la Policia Local on
manifesten:
“Que el 15/02/13 a les 10:52h. la patrulla va ser requerida per unes molèsties ocasionades
per un gos al c. Numància, núm. 12 ja que fa les seves necessitats al balcó i aquestes cauen a
via pública. Que una vegada al lloc, es comprova que hi ha una taca a la vorera d’un residu
líquid d’uns tres metres de llargada i mig d’amplada que semblava orina de gos i provenia del
balcó del primer pis del núm. 12. S’intenta contactar amb el propietari del immoble amb resultat
negatiu. Que amb data 16/02/13 a les 12:00h. vam contactar amb la propietària i es va informar
de les molèsties ocasionades pel gos i segons aquest té coneixement que el gos fa les
necessitats al balcó però no pot evitar-ho. Es va informar de les responsabilitats que tenen com
a propietaris de l’animal i de les conseqüències que té l’incompliment de la OOMM en matèria
d’animals domèstics. Es va requerir la documentació del gos manifestant que no tenen cap
tipus de documentació i que l’animal no està censat. S’adjunta reportatge fotogràfic.”
Que es comprova al registre municipal d’animals i no consta inscrit.
Que la Sra. S.M.H. amb DNI núm.
següents infraccions:

52.427.465-T,

pot ser autora/responsable de les

- No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi.
- Tenir el gos sense microxip homologat o altres sistemes que es pugin establir per via
reglamentaria.
- No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
–Generar incomoditats i molèsties als veïns i als vianants.
Dits fets poden ser constitutius de les següents infraccions:
Falta lleu d’acord amb l’article 10 de la Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
domèstics i segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de protecció dels animals, amb una multa de fins a 150€.
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, en relació amb l’article 11 de la
Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics, amb una multa de 100€ fins a
400€.
Falta lleu d’acord amb l’article 6.1 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’Animals
Domèstics, amb una multa de fins a 150€.
Falta greu d’acord amb l’article 15.a de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals
Domèstics, amb una multa de fins a 300€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012
de data 25/04/2012.
RESOLC:
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PRIMER.- Incoar expedient sancionador a la senyora S.M.H. amb DNI núm. 52.427.465-T
per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al Director de l’Àrea de Governació, i Secretari
al Sergent de la Policia Local TIP 013.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà el Regidor de Governació, d’acord amb
el que preveu l’article 2 del Reglament del Procediment Sancionador, l’article 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
QUART.- Indicar a la interessada el dret que té a conèixer, en qualsevol moment del
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne còpies dels documents i a
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions que consideri oportunes, i
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint dies, comptats a partir que
rebin aquesta notificació.
CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si la inculpada reconeix voluntàriament la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient,
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a la interessada.

amb

Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 26 de març de 2013, davant meu, la Secretària, que en dóna
fe.

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 129/2013.
ANUNCI A PUBLICAR EN EL “BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” BOE, PEL QUAL ES
FA LICITACIÓ PÚBLICA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I ENLLUMENAT EXTERIOR
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES
Per Decret de l’alcaldia núm. 373/2011, de 7 de juliol, entre d’altres, es van delegar les
competències d’aquesta alcaldia, delegables, a la Junta de Govern local.
No obstant, als apartats 3.4 i 3.5 de dit Decret es deia:
“3.4.- Amb caràcter excepcional, per raons d’eficàcia, i només en situacions d’urgència
degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a ser tractar a
la Junta de Govern Local, aquesta alcaldia es reserva la facultat de resoldre mitjançant decret,
del qual s’ haurà de donar compte a la primera sessió ordinària que es celebri, tant de JGL
com del Ple.
3.5.- Sense perjudici de l’anterior, l’Alcalde podrà abocar per a si mateix l’exercici de les
competències delegades a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
preveu que els òrgans superiors puguin abocar per a ells, el coneixement d’un tema que
correspongui resoldre ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius
dependents o en el supòsit de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents. El coneixement d’un assumpte podrà ser abocat quan circumstàncies de tipus
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient i d’acord amb el procediment
establert.”
No poden esperar a la propera Junta de Govern Local la publicació en el BOE
d’aquest anunci, tenint en compte la necessitat de tramitar aquesta contractació, aboco
aquesta competència per a l’autorització d’aquesta publicació en el BOE per import de
836,73 euros, donant compte al Ple de la Corporació a la proper sessió que es celebri.
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Per aquest, el meu decret
RESOLC
1r. APROVAR la despesa i l’obligació reconeguda de l’import de la publicació en el BOE
núm. referència 5101302013163, per import de 836,73 euros. A la partida 31000.151.22602,
publicitat i propaganda d’urbanisme, corresponent a l’anunci d’inici de licitació del procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei de manteniment i
conservació de la xarxa d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals
de Sant Pere de Ribes.
2n. DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió que es dugui a terme pel Ple
de la Corporació .
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-sis de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretària general, que en dono fe.

DECRET 130/2013
PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2013.
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs
la realització dels tràmits corresponents.
Vist l’informe favorable núm. 2013/254 d’intervenció un cop presentada la documentació
relativa a la Seguretat Social del mes de febrer 2013.
Per aquest Decret,

Resolc,
1r. Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat Social del mes de febrer de
2013 per import de 170.071,37€, i el pagament total de la Seguretat Social del mes de febrer de
2013 per un import de 197.067,26€.
2n. Aprovar els reintegraments de Seguretat Social per incapacitats temporals del mes de
febrer de 2013 per import de -4.405,55€.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, vint-i-sis de
març de dos mil tretze, davant meu, la secretària, que en dono fe.

DECRET / 131/2013
CONTRACTACIÓ TEMPORAL TECNIC MITJA SERVEIS A LES PERSONES
En virtut del decret d’Alcaldia núm. 373/2011 de data 7 de juliol, de delegació de
competències, correspon a aquesta Alcaldia resoldre entre d’altres qüestions: Mantenir les
meves competències assignades per llei i en conseqüència es resoldran sempre per decret:
La nòmina de personal de l’Ajuntament i els pagaments que se’n derivin, com són els
triennis dels empleats de l’Ajuntament, els avançaments de nòmina, l’abonament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, que afectin al personal de l’Ajuntament.
La contractació de personal laboral i el nomenament de funcionaris de l’Ajuntament, previs
la realització dels tràmits corresponents.
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Vist l’atorgament d’una subvenció del Ministerio de Empleo i Seguridad Social de data 20
de desembre de 2012, per al desenvolupament del Programa d’Itineraris Formatius i Socials
durant l’any 2013, dins de l’àmbit de l’acollida i recepció de persones estrangeres immigrants al
nostre municipi, Expedient FEI/2012/106, per import de 70.000€.
Vist que per decret d’Alcaldia núm. 33/2013 de 18 de gener, va ser aprovada l’acceptació
de la subvenció atorgada pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social.
Vist l’acta del procés de selecció per a generar una borsa de treball de tècnic mitjà de
serveis a les persones, de 8 de febrer de 2013, en la que la Sra. B.E.L va quedar en primera
posició per ordre de qualificació.
Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social en el que
proposa la contractació de la Sra. B.E. per tal que desenvolupi les tasques que en la subvenció
es detallen i poder justificar dita subvenció.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0250.
Per aquest Decret,
Resolc,
1r.- Contractar a la Sra. B.E.L com a tècnic mitjà de serveis a les persones, grup A2 i nivell
de complement de destí 18, mitjançant un contracte de treball per obra o servei determinat a
temps complet, a partir del dia 2 d’abril de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, per al
desenvolupament del Programa d’Itineraris Formatius i Socials, amb un sou brut mensual de
2.059,96€, a càrrec de les partides pressupostàries 02200.231.14301 i 02200.231.16001.
2n.- Aprovar la despesa salarial i de seguretat social derivada de la contractació de la Sra.
B.E.L des del dia 2 d’abril al 31 de desembre de 2013 per les següents quanties:
Salari 2013
Seguretat Social 2013

22.766,15€

02200.231.14301

7.273,94€

02200.231.16001

Total 2013____ 30.040,09€
3r.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
4rt.- Donar compte de l’acord en el proper Ple.
Així ho mana i signa, l’alcalde, Josep Antoni Blanco Abad, Sant Pere de Ribes, 27 de març
de dos mil tretze, davant meu, la Secretaria, que en dono fe.

DECRET/132/2013
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.

A

LES

NORMES

Aquesta Regidoria té coneixement, mitjançant acta del caporal de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes, amb TIP 055, que el senyor J.R.M. amb DNI núm.: 35.017.545-E, pot ser
autor/responsable del següent fet ocorregut al C. Major, núm. 110, el dia 6 de març de 2013 al
voltant de les 7:30 hores, i segons acta de la Policia Local on manifesten:
“Que es detecten a la porta de l’edifici de Can Puig al carrer Major, núm. 110, tres gossos deslligats
amb collar i sense cap propietari, als parterres ajardinats.
Que els gossos es troben defecant i en el moment es realitzen fotografies del fet.
Que els gossos son conduïts a l’interior de les dependències d’aquesta policia local i tancats a la
gàbia a l’espera de contactar amb el titular. Els gossos son coneguts pel caporal intervinent de serveis
anteriors, concretament en el dia d’ahir van ser requerits a la zona de les Parellades perquè es trobaven
creuan la carretera i un veí va alertar que era perillós i que es podia produir un accident amb els mateixos
i no es van poder agafar.
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Que els gossos son un pastor alemany creuat amb rottweiler, un creuament de talla mitjana i un
labrador, tots tres amb número de xip i a nom del Sr. J.R.M.
Que es persona en les dependències d’aquesta policia local el Sr. J.R.M. i manifesta que se li han
escapat de la finca on viu concretament a la Masia Montgròs. Son entregats al seu titular, el qual es fa
càrrec. ”

Que es comprova al registre municipal d’animals i consten inscrits, verificant-se que un
dels animals, de nom TRO, està registrat com a gos potencialment perillós, i que el Sr. J.R.M.
és titular de la llicència administrativa per a la tinença o conducció de gossos potencialment
perillosos.
Que el Sr. J.R.M. amb DNI núm. 35.017.545-E, pot ser autor/responsable de les següents
infraccions:
– No evitar la fugida de dos animals domèstics, de la espècie canina, del recinte del
domicili.
– No adoptar les mesures necessàries per evitar la escapada de un gos considerat
potencialment perillós de raça Pastor Alemany creuat amb Rottweiler.
Dits fets poden ser constitutius de:
Falta lleu d’acord amb l’article 44.2.q del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, amb una sanció de 100€ fins a 400€.
Falta greu d’acord amb l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Regim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos i en relació amb l’art. 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la llei 50/1999, amb una multa de
300,51€ fins a 2404,04€.
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 2.4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Procediment Sancionador, i segons decret de delegació de
competències núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
RESOLC:
PRIMER.- Incoar expedient sancionador al senyor J.R.M. amb DNI núm. 35.017.545-E per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al Director de l’Àrea de Governació, i Secretari
al Sergent de la Policia Local TIP 013.
TERCER.- L’òrgan competent per a resoldre serà:
ANIMALS DOMÈSTICS:
- El Regidor de Governació per les faltes lleus, d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i segons
el decret d’Alcaldia núm. 251/2012 de data 25/04/2012.
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS:
- El ple de l’Ajuntament, per les faltes molt greus i greus d’acord amb l’article 49 de la Llei
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
QUART.- Indicar a l’interessat el dret que té a conèixer,
procediment, l’estat de la seva tramitació i a accedir i obtenir-ne
formular, amb anterioritat al tràmit d’audiència, les al·legacions
aportar els documents que estimi pertinents, en el termini de vint
rebin aquesta notificació.

en qualsevol moment del
còpies dels documents i a
que consideri oportunes, i
dies, comptats a partir que

CINQUÈ.- A tenor del que diu l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Procediment Sancionador, si l’inculpat reconeix voluntàriament
la seva
responsabilitat, l’instructor eleva a l’òrgan competent l’expedient per a la seva resolució, sense
perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi haguessin indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones.
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SISÉ.- Comuniqui’s aquesta resolució a l’Instructor i al secretari de l’expedient,
trasllat de totes les actuacions, i al mateix temps a l’interessat.

amb

Així ho resol, mana i signa el Regidor de Governació, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez, a Sant Pere de Ribes, el 28 de març de 2013, davant meu, la Secretària, que en dóna
fe.
D E C R E T 133 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.J.R.S., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. M.J.R.S., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
els senyals provisionals de prohibit estacionar es podien veure correctament.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.J.R.S., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 154., segons expedient 1200006552. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. M.J.R.S. la sanció de 100,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 de març e 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 134 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.E.R., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
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“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. J.E.R., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que la
denúncia ha estat pagada amb descompte.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. J.E.R., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
91., segons expedient 1300000046. Imposar la multa de 200,00- €. Donat que ja s’ha realitzat
el pagament de la sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article
80 de la Llei de Seguretat Viària.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. J.E.R. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 91 del Reglament de Circulació. Donat que ja s’ha realitzat el pagament de la
sanció en període voluntari, procedir a l’arxiu de l’expedient segons l’article 80 de la Llei de
Seguretat Viària.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 135 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. C.T.H., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. C.T.H., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que el
dia dels fets l'agent sotasignant es trobava regulant el trànsit i va observar com el senyor C.T.H.
no portava el cinturó de seguretat, fet pel qual es va denunciar.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. C.T.H., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
117., segons expedient 1300000082. Imposar la multa de 200,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
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Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. C.T.H. la sanció de 200,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 117 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 136 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra la Sra. M.F.R., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, es
refusa pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a
continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions de la
Sra. M.F.R., l’agent denunciant sí que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que
va veure perfectament com utilitzava el dispositiu de telefonia mòbil i és per això que va ser
denunciada.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar a la Sra. M.F.R., autora d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en
l’art. 18., segons expedient 1300000300. Imposar la multa de 200,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar a la Sra. M.F.R. la sanció de 200,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 18 del Reglament de Circulació.
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SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 137 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. A.A.J., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. A.A.J., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que es
van col·locar senyals verticals de prohibit estacionar i avisos als vehicles una setmana abans
dels actes.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Declarar al Sr. A.A.J., autor d’una infracció al Reglament de Circulació, previst en l’art.
154., segons expedient 1300000492. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. A.A.J. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 154 del Reglament de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 138 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. J.M.G.S., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
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Respecte a les al·legacions formulades per la recurrent en escrit de descàrrecs, on
exposa que el vehicle denunciat va ser motiu d’una falsificació de nom i signatura a l’hora de
l’adquisició del mateix, vistes les proves que l’interessat aporta i verificades al Sistema
d’Informació Policial, s’estimen pel que es deriva de l’informe de l’agent denunciant
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. J.M.G.S.segons expedient 1200005964.
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. J.M.G.S.segons expedient
1200005964.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
D E C R E T 139 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ
En l’expedient sancionador que es segueix contra el Sr. D.M.M., com a presumpte
responsable, es formula la present proposta de resolució, en base als següents fets i
fonaments de dret:
Respecte a les al·legacions formulades pel recurrent en escrit de descàrrecs, es refusa
pel que es deriva de l’informe ratificat per l’agent denunciant que es transcriu a continuació:
“Que segons el que disposa l’actual legislació i que un cop llegides les al·legacions del
Sr. D.M.M., l’agent denunciant si que es ratifica en tots els termes de la denúncia, donat que al
butllletí de denúncia per acotar amb més precisió el lloc d'estacionament del Opel Astra, en
observacions es ressenya amb cruïlla del carrer Pere II, ja que existeixen dos solars un davant
de l'altre. Que l'agent 088 inicia el seguiment d'aquest vehicle per comprovar que no es mou del
lloc i observa que té acumulada molta brutícia sota el vehicle i sota els pneumàtics. Que mentre
feia el seguiment del vehicle es comprova que hi ha mobilitat fluïda de l'ús d'estacionament
amb la resta de vehicles i que el vehicle Opel Astra denunciat no es mou. Que el dia que va
ser retirat de la via pública el vehicle presentava el vehicle presentava les dues finestres de les
portes del davant trencades. Es van fer gestions per localitzar al titular però van ser negatives.
Que una vegada retirat el vehicle del lloc es van poder comprovar les marques de brutícia
acumulades respecte a la resta de la via del carrer Andalusia. Que el fet que el senyor de la
Monja no trobés la butlleta de denúncia és aliè a l'agent, el qual va deixar còpia al parabrisses
del cotxe denunciat.”
A la vista de la proposta de l'instructor dels esmentats expedients formula proposta de
resolució en els següents termes:
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Declarar al Sr. D.M.M., autor d’una infracció a la Ordenança Municipal de Circulació,
previst en l’art. 14.17., segons expedient 1200006403. Imposar la multa de 100,00- € .
L’Instructor de l’expedient.
Antonio Picón Parra
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució de les al·legacions formulades per les
persones interessades i en ús de les atribucions conferides per l'article 68.2 de la Llei de
seguretat viària i a proposta de l'instructor
En virtut de la potestat que em confereix l’art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per
Real Decret 320/1994, de 25 de Febrer.
Vist el decret de l’Alcalde de data 25 d’abril de 2012, en el qual delega la facultat de
sancionar en la resolució dels expedients en matèria de trànsit al Regidor de Governació
d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- Imposar al Sr. D.M.M. la sanció de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 14.17 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a la persona interessada.
Així ho resol, el regidor delegat de Governació, el Sr. Francisco José Perona Jiménez,
per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de
2012, a Sant Pere de Ribes, 28 DE MARÇ de 2013, davant meu la secretària, que en dono fe.
DECRET 0140/2013
RESOLUCIÓ RECURS EXTRAORDINARI
Assumpte: Resolució acordant la no admissió del recurs extraordinari de revisió
presentat contra la sanció imposada en mèrits de l'expedient sancionador per infracció de
circulació, les dades identificatives del qual s'especifiquen a continuació:
Número d'expedient: 1200001962
Referència: 204-054723
Matrícula:

6313-FVZ

Interessat: A.D.M.O.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació i Mobilitat, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012.
La persona interessada ha interposat recurs extraordinari de revisió contra la sanció
imposada en l'expedient sancionador que s'indica, incoat per infracció als preceptes de la Llei
de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, al·legant tot allò que ha considerat
convenient.
Els articles 118 y 119 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, regulen els terminis i les
condicions per interposar el recurs extraordinari de revisió. Concretament, l’article 118
contempla els següents contra els actes ferms en via administrativa:
1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
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2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de
sentencia judicial firme.
Vistos els condicionaments que estableix la Llei en relació al recurs extraordinari de
revisió, cap dels motius al·legats pel recurrent estan compresos dintre dels previstos per a la
seva interposició.
Quant a la previsió continguda al seu apartat primer, la seva aplicació no es pot fer
extensiva al presumpte error en l’aplicació dels preceptes corresponents.
Així ho entén reiterada jurisprudència, quan considera que en aquests supòsits es
planteja un error en l’aplicació de les normes objecte de discussió: "La utilización de este
remedio extraordinario no se puede llevar mas allá de los objetivos fijados por la propia
naturaleza de la instituciones, puesto que de lo contrario, todo el sistema de seguridad jurídica
se vendría abajo, con el consiguiente caos en el orden jurídico. Así pues, no es lícito aplicar la
técnica del error de hecho a cuestiones que realmente, de ofrecer algún posible error, sería de
derecho, por afectar al sentido e interpretación dado a determinadas normas o fuentes legales
(Ss 11/5/1974, 30/9/74 y 7/10/1974 ).
L’error ha d’existir en els supòsits de fet i no en els preceptes aplicables. Així es desprèn
de la jurisprudència, que estableix que no existeix error de fet sinó jurídic quan es planteja un
error en l’aplicació de les normes: "el error de hecho es la equivocación accesoria padecida por
el contribuyente o por la Administración, que no recae sobre los elementos esenciales de la
relación administrativa, debiendo poseer las características de ser evidente, indiscutible y
manifiesto, con realidad independiente de la opinión o criterio de interpretación de las normas
jurídicas" (STS 5/12/77).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució
RESOLC
PRIMER.- No admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió presentat en mèrits de
l'expedient sancionador indicat, incoat per infracció de circulació comesa en el municipi que
s'esmenta.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, la regidora delegada de Governació, la Sr. FRANCISCO JOSE PERONA
JIMENEZ, per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25
d’abril de 2012, a Sant Pere de Ribes, el vint-i-vuit de març de dos mil tretze, davant meu la
secretària, que en dono fe.
D E C R E T 141 / 2 0 1 3
RESOLUCIÓ RECURS EXTRAORDINARI
Assumpte: Resolució acordant la no admissió del recurs extraordinari de revisió
presentat contra la sanció imposada en mèrits de l'expedient sancionador per infracció de
circulació, les dades identificatives del qual s'especifiquen a continuació:
Número d'expedient: 1200004097
Referència: 207-086986
Matrícula:

8569-GTT
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Interessat: A,S.L.
Instructor dels expedients
Cap del Departament de Governació i Mobilitat, Sr. ANTONIO PICON PARRA
Òrgan sancionador
Regidor de Governació, Sr. FRANCISCO JOSE PERONA JIMENEZ, per delegació
expressa de l’alcaldia en virtut de Decret 0251/2012 de data 25 d’abril de 2012.
La persona interessada ha interposat recurs extraordinari de revisió contra la sanció
imposada en l'expedient sancionador que s'indica, incoat per infracció als preceptes de la Llei
de seguretat viària i els seus reglaments de desplegament, al·legant tot allò que ha considerat
convenient.
Els articles 118 y 119 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, regulen els terminis i les
condicions per interposar el recurs extraordinari de revisió. Concretament, l’article 118
contempla els següents contra els actes ferms en via administrativa:
1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de
sentencia judicial firme.
Vistos els condicionaments que estableix la Llei en relació al recurs extraordinari de
revisió, cap dels motius al·legats pel recurrent estan compresos dintre dels previstos per a la
seva interposició.
Quant a la previsió continguda al seu apartat primer, la seva aplicació no es pot fer
extensiva al presumpte error en l’aplicació dels preceptes corresponents.
Així ho entén reiterada jurisprudència, quan considera que en aquests supòsits es
planteja un error en l’aplicació de les normes objecte de discussió: "La utilización de este
remedio extraordinario no se puede llevar mas allá de los objetivos fijados por la propia
naturaleza de la instituciones, puesto que de lo contrario, todo el sistema de seguridad jurídica
se vendría abajo, con el consiguiente caos en el orden jurídico. Así pues, no es lícito aplicar la
técnica del error de hecho a cuestiones que realmente, de ofrecer algún posible error, sería de
derecho, por afectar al sentido e interpretación dado a determinadas normas o fuentes legales (
Ss 11/5/1974, 30/9/74 y 7/10/1974 ).
L’error ha d’existir en els supòsits de fet i no en els preceptes aplicables. Així es desprèn
de la jurisprudència, que estableix que no existeix error de fet sinó jurídic quan es planteja un
error en l’aplicació de les normes: "el error de hecho es la equivocación accesoria padecida por
el contribuyente o por la Administración, que no recae sobre los elementos esenciales de la
relación administrativa, debiendo poseer las características de ser evidente, indiscutible y
manifiesto, con realidad independiente de la opinión o criterio de interpretación de las normas
jurídicas" (STS 5/12/77).
L'instructor
Sr. ANTONIO PICON PARRA
Atès que per part d'aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i
els fonaments de dret de la proposta de resolució
RESOLC
PRIMER.- No admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió presentat en mèrits de
l'expedient sancionador indicat, incoat per infracció de circulació comesa en el municipi que
s'esmenta.
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SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de
la mateixa a les persones interessades.
Així ho resol, la regidora delegada de Governació, la Sr. FRANCISCO JOSE PERONA
JIMENEZ, per delegació expressa del Sr. Alcalde, en virtut del Decret 0251/2012 de data 25
d’abril de 2012, a Sant Pere de Ribes, el 28 de març de dos mil tretze, davant meu la
secretària, que en dono fe.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

3.

Donar compte de la liquidació de pressupost exercici 2012

Es dóna compte de l’aprovació per la Junta de Govern Local de data 09/04/2013, de la
liquidació de pressupost de l’exercici 2012:
“Abigail Garrido Tinta, regidora de l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local la següent proposta:
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de 5
de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha format l’expedient de la liquidació de
l’any 2012.
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Proposo a la Junta de Govern Local :
1r.- Aprovar la regularització d’ingressos i despeses, realitzades a data 31 de desembre
de 2012, segons Annex núm. I per import 473.431,82.-euros corresponent a IVA suportat
deduïble en concepte de projectes d’inversions finançats amb quotes urbanístiques que a data
de la liquidació són objecte de sentència, i Annex núm. II per import 230.631,45.-euros en
concepte de devolució d’ingressos indeguts per quotes urbanístiques cobrades per aquests
expedients.
2n.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2012 d'acord amb el
següent detall:
a) Romanent de Tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS

1 Fons líquids
2 Drets pendents de cobrament

8.608.726,36

(+) del pressupost corrent

4.198.098,76

(+) de pressupostos tancats

6.866.862,48

(+) d'operacions no pressupostàries

1.025.876,27

(-) cobrament pendents d'aplicació definitiva

3.482.111,15

3 Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva

TOTALS
18.320.996,91

4.158.291,23
2.580.125,43
343.052,08
1.235.113,72
0,00

I

Romanent de tresoreria (1+2-3)

II

Saldos dubtós cobrament

22.771.432,04
8.674.490,28

III

Excés de finançament afectat

7.140.564,51

IV

Romanent de tresoreria per a despeses grals (I-II-III)

6.956.377,25

De l’import resultant de l’estat del Romanent de tresoreria, per import 6.956.377,25.euros, segons les provisions realitzades per Intervenció, que corresponent a possibles
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responsabilitats de l’exercici i d’exercicis tancats, i el pendent de la “413” creditors per
operacions pendents d’aplicar a pressupost, i autoritzacions i disposicions degudament
aprovades en l’exercici 2012 que estan finançades amb romanent de tresoreria per a despeses
generals i que són d’obligat compliment, el romanent de tresoreria per a despeses generals
disponible a data 31 de desembre de 212 és 3.897.255,14.-euros.
b) Resultat pressupostari
EXERCICI 2012

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

28.871.845,82
27.857.189,18
1.014.656,64

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

2.697.209,27
2.118.977,51
1.611.246,92
3.204.135,32

c) Romanents de crèdits
ROMANENTS DE CRÈDITS

TOTAL despeses

Despesa
corrent

Despeses
de capital

Crèdit definitiu

40.779.634,40

20.044.096,48

20.735.537,92

Obligacions reconegudes

27.857.189,18

17.293.715,25

10.563.473,93

Romanent de crèdit

12.922.445,22

2.750.381,23

10.172.063,99

Del total de romanents de crèdit, per import 12.922.455,22.-euros, correspon a
finançament afectat incorporable l’import de 7.372.802,58.-euros.
3r.- Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
autònoma en compliment de l’art. 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de març el qual aprova el Text
refós de la Llei d’Hisendes locals i en concordança amb l’art. 91 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
4r.- Donar compte dels acords anteriors al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa
l'article 193.4 de la TR de la Llei d’Hisendes locals.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient, que tothom té la
documentació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2012 i exposa que en
diferents apartats el romanent de tresoreria és positiu, de 6.956.377,26 € pel que fa al
romanent general.
De Tresoreria quedaria un romanent per a despeses generals disponibles a 31 de
desembre de 3.897.255,14€ que seria en positiu per tant aquest tancament i liquidació la farien
en positiu.
Desprès també tenen una proposta d’amortització de crèdit anticipat que té a veure amb
aquest romanent de tresoreria.
Tenen un resultat pressupostari positiu i bàsicament aquesta és la informació més
rellevant dels comptes municipals.
Segueix l’Alcalde dient, que desprès hi ha reunió de la Comissió Especial de Comptes
per fer el seguiment del tancament.
El Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió pregunta si el tancament
es podrà fer si falta Garraf Promocions Municipals S.A.
L’Alcalde respon que aquest és el de l’Ajuntament.
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Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, d’Unitat Municipal 9, preguntant sobre el
tancament aprovat per la Junta de Govern Local volen plantejar respecte dubtes que se’ls
generen a partir de l’informe que s’acompanya des d’Intervenció.
Volen saber com pensa actuar l’Equip de Govern respecte el que es parla en l’informe
d’Intervenció sobre la manca de disponibilitat o de recursos humans per poder fer la valoració
de coses que són importants i que tenen a veure amb el pressupost.
Són partides que tenen una incidència forta en el pressupost i que els agradaria saber
com s’afrontarà això.
Altra és que de les tres variants que determina el estar en consonància amb la llei
d’estabilitat pressupostaria, n’hi ha una que no es compleix. Vol saber que es pensa fer amb
això des de l’Equip de Govern.
També hi ha altres apartats que els generen dubtes.
Quan es parla del romanent s’inclouen partides on diu “no s’inclou res més que
1.400.000 € aproximadament corresponents a les deutes creditícies amb tercers pel que fa
l’empresa municipal”, suposa que es refereix a Garraf Promocions, però no es diu res de ”això
vol dir que l’empresa municipal no retorni els diners del préstec que ha deixat a l’Ajuntament
per import de 5.500.000 € aproximadament i això tindria una repercussió pressupostària i
patrimonial que caldrà valorar en el seu moment.
Pensen que aquests diners l’empresa no els tornarà. Altra cosa és que amb el patrimoni i
l’immobilitzat es pugui recuperar part del capital. Creuen que aquest deute s’hauria de tenir en
compte, encara que no s’inclogui, es pregunten que passaria si s’inclogués aquesta partida
dels 5.500.000 € i com afectaria i quina incidència tindria en el romanent de tresoreria, en el
resultat pressupostari i en el rati d’endeutament i tot el que es deriva de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.
Pensen que són partides consolidades com per a tenir-les en compte.
Un altra reflexió és que quan es parla de les recomanacions que fa la Interventora n’hi ha
una reiterada en els seus escrits, que és l’estudi de serveis que són o no obligats, cosa que la
Interventora reiteradament exposa les obligacions que tenen els municipis de més de 20.000
habitants i que bé a dir que s’utilitzen diners per uns serveis i no es compleixen amb els que hi
ha obligació.
A part d’aquesta parla d’amortització de préstec, però també diu que “la seva
reestructuració o supressió que poden suposar disminució en el capítol 1 i 2” també diu
“possible ajust de les despeses estructurals del capítol 1, atès que el capítol més important
percentualment de les despeses corrents es manté globalment des d’abans de la baixada.
Bé a dir, que des del 2008 s’ha perdut uns ingressos de 5 milions d’euros i que això
suposarà fer reajustaments importants del capítol 1 i 2.
Pregunten com pensa fer-ho l’Ajuntament o és que no està obligat a fer-ho, o no pensa
fer-ho, aleshores entendrien el posicionament de l’Equip de Govern de viure de modificacions
de pressupost i no fer els pressupostos. Possiblement sigui un dels arguments de com pot viure
un Ajuntament i anar dos anys sense pressupostos prorrogats.
Això els preocupa perquè estan parlant de dèficits importants.
L’Alcalde li exposa al Sr. Garriga que l’últim apartat de l’ordre del dia és precs i
preguntes.
Segueix el Sr. Joan Garriga dient, que els donen a conèixer l’aprovació d’un tancament
de liquidació que avui té una importància cabdal.
El Sr. Alcalde li planteja perquè està contínuament fent preguntes respecte que pensa el
Govern i li suggereix que les faci en l’apartat de precs i preguntes.
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El Sr. Joan Garriga demana que se li permetin fer aquestes reflexions en aquest
apartat, sinó es donaria per bo el tancament i liquidació del pressupost 2012. Desprès se’ls dirà
que com no van dir res és que estaven completament d’acord. Hi ha reflexions i vol que quedin
fetes aquestes preguntes i que s’iniciï un debat sobre això.
Exposa que qualsevol desviació en el pressupost que pugui haver-hi creu que la llei
obliga que en el termini d’un any es faci un Pla de viabilitat econòmica i financera i si tot això es
dóna, pensa que hi ha moltes reflexions a fer en la liquidació d’aquest tancament.
També li agradaria saber si hi ha responsabilitats personals en cas de no compliment
d’aquesta llei.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
también quieren hacer unas reflexiones sobre la liquidación.
Desde su punto de vista los aspectos más importantes de la liquidació0n de presupuesto
contablemente son primero el resultado presupuestario, segundo el remanente de tesorería y
tercero los factores que intervienen en la estabilidad del presupuesto y la sostenibilidad
financiera.
Respecto el primer apartado el resultado presupuestario ven que es positivo y superior al
ejercicio del 2011, cosa que pensaban que seria diferente.
Todo esto es debido básicamente a la ejecución de los gastos financiados con el
remanente de tesorería y al mayor impulso de la participación de los ingresos del Estado.
En cuanto al segundo punto el remanente de tesorería ofrece un importe 3.897.000€
ajustado.
En principio la Sra. Garrido había hecho los 6.900.000€ ajustándolo que haciendo las
previsiones pertinentes se queda en 3.890.000 €, pero saben que si no se cumplen los criterios
de estabilidad presupuestaria este importe ira íntegro ha amortizar el crédito. Consideran que
deben tener cuidado con esto porque les obligaría a ello, si no se cumple con la estabilidad
presupuestaria.
En tercer lugar vuelve a incidir en los criterios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera que son la propia estabilidad del presupuesto, el radio de
endeudamiento y la regla de gasto.
Estos tres criterios han de cumplirse en su conjunto para poder decir que se cumple con
la estabilidad presupuestaria i la sostenibilidad financiera.
Como se ve en el informe de intervención la regla de gasto no se cumple por lo que no
se pasa el título de la estabilidad y esto tiene unas consecuencias, y en su informe también lo
refleja la Interventora, es como aprobar un plan de reequilibrio y económico financiero.
Otro punto seria la imposibilidad de endeudarse y la pérdida de subvenciones etc., y las
consecuencias vienen reflejadas en el informe de intervención.
Pueden decir que esta liquidación del ejercicio 2012 desvela cosas buenas, como el
resultado presupuestario y el remanente de tesorería, pero parece que se entra en el camino
tortuoso de otros entes al no poder cumplir la estabilidad presupuestaria.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
entenen que hi haurà la Comissió de Comptes, però això no vol dir que estiguin d’acord.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient, que vol fer uns
aclariments per afirmacions o dubtes posades damunt la taula.
Pel que fa el compliment de l’estabilitat pressupostària aquesta liquidació si que compleix
el principi d’estabilitat i també amb el criteri d’endeutament perquè estan per sota de rati del
75% que marca la llei, pel que fa l’endeutament, i en aquest cas en el moment del 31 de
desembre de 2012 estarien en el 70,84%. Ja saben els presents que desprès de l’amortització
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que havien fet estan per sota i a més avui també es presenta una proposta d’amortització
anticipada de crèdit cosa que rebaixaria més.
Si que s’està molt per sota del que marca la llei, que seria el 75%, el que no es compliria
seria la regla de la despesa, però per una qüestió concreta de pressupost prorrogat, en el propi
informe es té en compte que hi ha hagut més ingressos que no estaven comptabilitzats i en
canvi han tingut aquesta sorpresa positiva de més ingressos del que el pressupost del 2011
preveia, per tant la qüestió és l’aprovació d’un pressupost i en això tothom està d’acord.
Ho ha manifestat Unitat Municipal 9 també el Partit Popular i Convergència Via i el Partit
dels Socialistes de Catalunya. Tothom està d’acord que es necessita un pressupost, però
tothom sap que hi ha una condició bàsica perquè el pressupost de l’Ajuntament i els comptes
quan es portin a la Comissió de Comptes seran un consolidat que vol dir que s’ha de tenir un
pressupost aprovat de liquidació de l’empresa municipal, per tant la mateixa vehemència
demanant un pressupost de l’Ajuntament, la mateixa vehemència treballant en el si de Garraf
Promocions en la Junta General que cadascun de nosaltres en som responsables per
l’aprovació d’un pressupost de liquidació que els permeti tenir un pressupost i per tant
segurament, no s’hauria de parlar avui de la regla de la despesa.
Totalment d’acord i emplacem-nos a fer els deures un toca.
El Sr. Javier Rodríguez planteja que solo se refería a la liquidación del presupuesto al
cierre del 31/12/2012. Del tema presupuestos y Garraf Promocions ya hablaran más adelante.
El Sr. Alcalde pren la paraula dient que obrir un debat d’un punt que es dóna compte i
que a més ha de passar per la Comissió Especial de Comptes i informació pública.
El Sr. Joan Garriga pren la paraula dient que ho troba d’una falta de sensibilitat
democràtica no permetre un debat sobre el tancament i la liquidació d’uns pressupostos.
Ho considera una falta de sensibilitat democràtica.
El Sr. Alcalde dirigint-se al Sr. Joan Garriga li explica que la sensibilitat democràtica s’ha
de demostrar per totes les bandes.
Una pel dret que té vostè a expressar-se i debatre el vostè vulgui i dos, pel dret que
tenen la resta de regidors i regidores de tenir temps per debatre. Vostè ha esgotat amb escreix
el temps que tenim recollit en el nostre reglament d’organització municipal per parlar-ne. Amb
escreix.
Ha estat i estan suficientment generosos alhora de donar-li veu a les seves
intervencions. Suficientment generosos. Tenen un ROM que contempla uns procediments que
vostè quan vol se’ls salta, per tant, tan democràtic és el que vostè diu com aplicar el ROM que
democràticament aquest Ple per unanimitat va aprovar perquè funcionés, per la qual cosa, li
demana que no vulgui capitalitzar les intervencions d’aquest Ple. Estan en un punt de donar
compte. Vostè ha tingut dues intervencions, la resta de grups també han tingut dues
intervencions.
Creu que és un punt de no debat, i de no aprovació, per tant li demana que no vulgui
tenir el protagonisme únic. Demana que es deixi continuar al Ple amb el seu funcionament
normal que té contemplat el ROM.
El Sr. Joan Garriga considera que estan fora de lloc les paraules de l’Alcalde.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
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4.

Donar compte de l’informe de morositat

ASSUMPTE: INFORME per donar compte al PLE en compliment de la
MOROSITAT 15/2010 corresponent al quart trimestre de l’exercici 2012.

LLEI DE

Proposat pel: PLE DE 16 DE ABRIL DE 2013
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
S’INFORMA:
PRIMER: D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.3 de la llei 15/2010, els Tresorers
de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis previstos en la llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que
inclourà necessàriament el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les que
s’està incomplint el termini.
Així mateix l’art. 216.4 del RDL 3/3012, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic estableix que l'Administració té l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. No obstant
això, s'estableix un període transitori, segons disposició transitòria sexta, amb terminis de
pagament diferents, aplicables als contractes celebrats amb posterioritat a l'entrada en vigor de
la Llei 15/2010, establint-se de l’1 de gener de 2012 fins el 31 desembre 2012 el termini
màxim de pagament de quaranta dies.
Per altra part, segons l’article 5.4, de la llei 15/2010 la Intervenció incorporarà a
l'informe trimestral al Ple regulat en l'article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius pel que fa als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació
en el citat registre i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l'obligació o que s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació. El Ple, en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d'aquesta informació,
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat
agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
Per últim, d’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes
autònoms locals subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria per a cada
trimestre natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent
al del tancament del trimestre natural
SEGON: Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al quart trimestre
de l’exercici 2012, estructurat en dos grans blocs:
Pagaments del quart trimestre de 2012 ( annex I):
En primer lloc la informació relativa als pagaments efectuats entre el dia 1 d’octubre i el
31 de desembre, d’acord amb la “Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”, que va publicar el Ministeri d’Economia i Hisenda.
Aquesta Guia inclou entre altres els següents càlculs a incloure a l’informe:
“1. Cálculo del período medio de pago (PMP). El “Periodo medio de pago” de los
efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en
realizar los pagos.
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2. Cálculo del período medio de pago excedido (PMPE). El “Periodo medio de pago
excedido” de los efectuados en el trimestre es el indicador del número de días promedio que
las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal.

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
Període
Dins
el període legal
Fora del període legal
mig de
mig
pagament
pagament
excedit
(PMP)
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPE)
(días)
pagaments
Total
pagaments
Total
(dies)

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

37,29

58,00

41

15.610,49

1

1.302,28

52,26

41,66

88

27.457,54

18

18.718,30

39,76

28,73

271

483.691,09

48

140.073,81

23 - Indemnizaciones por razón del servicio.

18,15

0,00

94

5.293,50

0

0,00

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

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de Aplicar a Presupuesto
Inversiones Reales
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)

39,72

16,00

34

268.747,49

12

68.595,70

Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Aplicados a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

39,00

0,00

1

826,00

0

0,00

Sin desagregar
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

40,15

26,13

529,00

801.626,11

79,00

228.690,09

D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
a) Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 608
b) Quantitat total d‘operacions comercials pagades durant el trimestre: 1.030.316,20
euros (801.626,11+228.660,09)
c) Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 529 (87,01 %)
d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 801.262,11 euros (77,80%)
e) Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 79 (12,99%)
f)

Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 228.690,09 euros (22,22%)

g) Període mitjà de pagament ponderat des de entrada per registre (PMP): 40,15 dies
h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures pagades
fora del termini legal des de entrada en el registre (PMPE): 26,13 dies
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Les dades mostren com el termini mig de pagament s’ha situat en aquest quart trimestre
en els 40,15 dies, molt ajustat al termini dels quaranta dies exigit per la normativa vigent.
D’aquesta forma el resultat és semblant als obtinguts en el del primer trimestre de 48,14 dies i
als 40,11 dies del segon trimestre, deixant com un resultat excepcional el del quart trimestre
situant-se en els 70,52 dies, fet que ja es va justificar en l’informe anterior.
Factures o document justificatius pendents de pagament a 31 de desembre de 2012
(annex II)
Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es
troben pendents de pagament a 31 de desembre de 2012:
Factures o documents
justificatius pendents de
pagament a final de trimestre

Dins de període legal
PMPP 1

PMPPE2

Número
d'operacions

Import total

Fora de període legal
Número
d'operacions

Import
total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20 - Arrendamientos y cánones.

11,13

0,00

26

7.658,97

0

0,00

21 -Reparaciones, mantenimiento
y conservación.

14,87

139,53

177

64.782,01

4

105,02

22 -Material, suministros y otros.

17,31

130,25

411

695.809,04

8

9.726,53

23 - Indemnizaciones por razón
del servicio.

17,13

362,02

49

3.574,11

4

71,91

24 -Gastos de publicaciones.

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

26 Trabajos realizados por
Instituciones sin fines de lucro

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

27 -Gastos imprevistos y funciones
no clasificadas

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales

12,98

64,00

81

412.643,76

1

22.636,83

Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Sin desagregar

11,53

0,00

5

56.999,27

0

0,00

15,41

84,71

749

1.241.467,16

17

32.540,29

TOTAL

i)

Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre: 766

j)

Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre:
1.274.004,45 euros

k) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 749 (97,78%)
l)

Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 1.241.467,16 euros (97,45%)

m) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 17 (2,22%)
n) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 32.540,29 euros (2,55%)
o) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de entrada per registre (PMPP):
15,41 dies
p) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora del termini
legal des de entrada en el registre (PMPPE): 84,71 dies
De les dades anteriors s’ha de tenir en compte que donat que es tracta de l’últim
trimestre de l’exercici 2012, i a de la mateixa forma que a succeït en exercicis anteriors, a 31 de
desembre es va incorporar a la comptabilitat totes aquelles factures corresponents a l’exercici
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per a les que es disposava d’aplicació pressupostària. Això fa que existeix un gran volum de
factures, 749 factures, pendents de pagament dins del període legal.
És per aquest motiu que si consideréssim que totes les factures que es troben pendents
de pagament, es fessin efectives el dia 1 de gener de 2013 un càlcul del període mig de
pagament serien uns 30,67 dies, ja que en moltes de les factures pendents de pagament van
entrar al registre de factures els últims dies del mes de desembre.
TERCER: Pel que fa a les obligacions de la intervenció d’emetre informe al Ple,
s’adjunta al present informe una relació detallada de les factures en les quals hagin
transcorregut més de 40 dies des de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin
tramitat ( acord d’aprovació) de l’Entitat Local a 31 desembre de 2012.
Aquestes factures resten pendents de conformar per les àrees corresponents i que es
poden resumir de la següent forma:
AREA

NUM FACT % FACT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

IMPORT

% IMPORT

0

0,00%

0,00 €

0,00%

BENESTAR SOCIAL RIBES

1

20,00%

2.297,30 €

7,32%

CULTURA RIBES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

CULTURA ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

EDUCACIÓ RIBES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ENLLUMENAT

0

0,00%

0,00 €

0,00%

ESPORTS ROQUETES

0

0,00%

0,00 €

0,00%

NOVES TECNOLOGIES

4

80,00%

29.082,90 €

92,68%

RECURSOS HUMANS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

RESIDUS

0

0,00%

0,00 €

0,00%

URBANISME

0

0,00%

0,00 €

0,00%

VIA PUBLICA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

PROMOCIÓ ECONÒMICA

0

0,00%

0,00 €

0,00%

SAD

0

0,00%

0,00 €

0,00%

FACTURA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS*

0

0,00%

0,00 €

0,00%

TOTAL

100,00% 31.380,20

5

100,00%

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

AREA

PENDENTS
CONFORMAR A
31/12/2012
NUM
FACT

IMPORT

PENDENTS
CONFORMAR A
30/09/2012
NUM
FACT

IMPORT

EVOLUCIÓ ULTIM
TRIMESTRE

EVO.
IMPORT

EVO. FACT

BENESTAR SOCIAL ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

BENESTAR SOCIAL RIBES

1

2.297,30 €

1

2.297,30 €

0

0,00 €

CULTURA RIBES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

CULTURA ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

EDUCACIÓ RIBES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

EDUCACIÓ ROQUETES

0

0,00 €

3

3.178,10 €

-3

-3.178,10 €

ENLLUMENAT

0

0,00 €

4

4.039,95 €

-4

-4.039,95 €
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ESPORTS ROQUETES

0

0,00 €

0

0,00 €

0

- €

NOVES TECNOLOGIES

4

29.082,90 €

4

781,92 €

0

28.300,98 €

RECURSOS HUMANS

0

0,00 €

1

1.132,80 €

-1

-1.132,80 €

RESIDUS

0

0,00 €

0

0,00 €

0

- €

URBANISME

0

0,00 €

5

23.977,85 €

-5

-23.977,85 €

VIA PUBLICA

0

0,00 €

1

45,43 €

-1

-45,43 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA

0

0,00 €

1

40,00 €

-1

-40,00 €

SAD

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

FACTURA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

0

0,00 €

2

51.679,03 €

-2

-51.679,03 €

TOTAL

5

31.380,20 €

22

87.172,38 €

-17

-55.792,18 €

Les factures pendents per àrea amb morositat s’han reduït en 17, amb un total d’un
44,00 %.
L’import total es redueix en 55.792,18 €
S’inclou a l’informe annex III segons el qual no hi ha cap factura amb data de registre
superior a tres mesos, que no hagi estat recepcionada per la intervenció conformades pel
departament.
QUART: Tal com s’estableix en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, sens perjudici de que el
present informe sigui presentat i debatut pel Ple de la Corporació, serà obligatòria la seva
remissió al òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i de la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Tal com s’estableix en l’article 5.4 de la Llei 15/2010, el Ple en el termini de 15
dies des de la reunió de coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la
relació de factures i documents que s’hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació. Aquest informe es recull a l’annex IV.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Hisenda dient, que vol
comentar dues dades. El trimestre de tancament de l’any 2012 que comparat amb l’anterior
trimestre que era el tercer diu que s’ha tornat ha recuperar. El pagament ha millorat en 40 dies i
s’ha reduït el nombre de factures per àrea i morositat en disset i l’import d’aquestes factures en
55.792,18 €, en resum dirien progressa adequadament i s’hauria de continuar treballant en
aquesta línia en els supòsits que deien, en els terminis de pagament a proveïdors i reduint en
els aspectes de les factures que estiguin fora de termini.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que su
análisis no es demasiado exhaustivo y fijándose siempre en el pago medio ponderado, que es
lo que les interesa y están en un 40,15 días.
Solo felicitarlos porque han insistido mucho sobre este tema y saben que para el año que
viene la legislación les obliga a 30 días y habrá que hacer otro pequeño esfuerzo.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que sumant-se a les paraules que plantejava el Sr.
Rodríguez per aquest any 2013, la norma són 30 dies per tant l’esforç que s’haurà de fer, no
serà només des del punt de vista de la gestió econòmica, sinó també del procediment
administratiu perquè puguem complir amb els 30 dies, i complir tots i cadascun dels processos
administratius que estan obligats ha realitzar.
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

5.

Aprovació de l’adhesió al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya sobre els valors socials del fet casteller

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a proposta del
regidor de Cultura, Sr. Joel Sans Cuadrat, presenta el següent dictamen,
La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya va aprovar en l’assemblea del 24 de
març de 2012 un document que posa de manifest els valors socials del fet casteller i el
compromís d’aquests envers la ciutadania.
Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra societat, com el
treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i integració social, la solidaritat, el
compromís, i l’esperit de superació, entre d’altres.
Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat per part de la Unesco.
Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d’una activitat cultural i de
lleure no consumista com és l’activitat castellera que, a més de potenciar mundialment el nostre
patrimoni i cultura, ens porta uns valors que són ben rebuts per la ciutadania catalana.
Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat de garantirlo a través d’un recolzament i compromís institucional.
Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple de la Corporació el següent:
1.
L’adhesió al document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya
sobre els valors socials del fet casteller.
2.

Notificar l’acord als interessats.

Pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat, regidor de Cultura dient, que la Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya ha redactat un document d’adhesió al fet casteller arrel de
la resolució de la Unesco d’incloure com element del patrimoni cultural i material de la
humanitat els valors socials del fet casteller.
La Coordinadora ha redactat un document que anima a les colles castelleres locals a
buscar l’adhesió institucional, i se’ls ha fet arribar aquest document d’adhesió i s’ha presentat al
Ple per adherir-nos-hi si el Ple ho estima.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que el
seu grup s’adhereix al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ja que
el document ressalta uns valors i compromisos socials que no s’han de perdre. Valors que
consideren necessaris i que queden palesos sobretot a la pinya del castell amb la col·laboració
de tots junts.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
també s’adhereixen al document. Aquest subratlla els valors lligats al fet casteller i també
marca una voluntat clara de mantenir els castells com a manifestació d’un país i una societat.
El document recalca el compromís de mantenir unes característiques i en això fa una
reflexió que el mantingui lligat en aquest país i a la manera de treballar de la societat catalana.
Consideren que és un bon exemple de reflexió sobre un fet lligat a la cultura popular i a
la festa i les tradicions. És un fet que té, en les poblacions que pren un cert pes com les
Roquetes, un paper important en l’associacionisme pel seu caràcter obert inclusiu.
Volen recordar i proposar que es treballi per fer una declaració semblant sobre els
nostres balls populars i una reflexió que posi de manifest el caràcter social, obert , festiu i
identitari lligat a una tradició de moltes generacions.
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Cal reforçar els balls populars que també són part d’aquesta festa popular i tradició. Cal
reforçar els valors pensant en els balls populars tant cap a fora com i en el conjunt d’habitants
del nostre municipi.
S’hauria de donar consistència institucional a protocols de festa major que no s’han
arribat a presentar en aquest Ple , però que estaven a punt fa uns anys enrere.
El tema de la moció per declaració d’interès nacional de la baixada de Sant Pau que va
presentar el seu grup i que també està pendent.
Creuen important reforçar els valors que aporten els castells i aprofiten per fer la
proposta de reforç dels nostres balls populars.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
independentment de la sensibilitat democràtica l’Alcalde s’equivoca pel que fa l’aplicació del
ROM. Diu textualment “en cada punt hi haurà dos torns d’intervenció que en cada un d’ells
intervindran els regidors que ho sol·licitin disposant d’un màxim de 5 minuts.
Aclareix que ni ha fet dues intervencions ni creu que hagi estat cinc minuts.
S’adhereixen com a grup al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya. Tot i que en la part explicativa no estan d’acord en quant a la definició que fa del
treball de les colles castelleres que necessiti afirmar-se a través del recolzament i compromís
institucional.
Pensen que més enllà del compromís les colles castelleres ja tenen aquest
reconeixement popular.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

6.

Aprovació conveni de col·laboració entre el servei d’ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el marc del programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”

Abigail Garrido i Tinta, Abigail Garrido i Tinta, com presidenta de la Comissió Informativa
de Govern, Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presento al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist l’informe favorable emès per la Dora Pedregal, Tècnica d’Ocupació, on exposa la
publicació el passat 9 d’octubre de 2012 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa d’experiència professional per
a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 i
la convocatòria anticipada per al 2013.
Atès que en data 29 d’octubre de 2012 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va presentar
sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya en concepte d’una subvenció per al programa
“Joves per l’ocupació” dins el termini establert.
Atès que en data 12 de desembre de 2012, el Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar
una subvenció per import de 157.359,00 euros destinats a les accions ocupacionals previstes
als apartats a), b) i c) de l’article 8 de l’Ordre EMO/293/2012 per a 30 persones joves
desocupades del municipi d’entre 16 i 25 anys pel període comprés entre el 13/12/2012 i el
12/03/2014.
Atès l’interès de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament d’accions
ocupacionals adreçades a persones desocupades del municipi d’entre 16 i 25 anys.
Atès el canvi en la Direcció del SOC i la modificació del model de conveni enviat amb
data 15 de març de 2013.
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Atès que des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social, es valora molt
positivament l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el marc del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.
Vist l’informe de Secretaria núm. 061/2013 de 28 de març.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0296 de 5 d’abril.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el
Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament del programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.
2.- Notificar el present acord als interessats.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, regidora d’Ocupació dient que des de la
Regidoria s’està treballant per oferir l’acompanyament a les persones aturades del municipi. Els
joves són la seva preocupació i objectiu. Desprès de temps sense convocatòries del servei
d’ocupació de la Generalitat que és qui té les competències a Catalunya delegades en aquest
sentit i en un impàs llarg finalment en el 3è. trimestre del 2012 es van portar a terme una sèrie
de convocatòries a les quals es van presentar i que forma part el projecte que es presenta en
forma de conveni.
És un programa innovador de suport a l’experiència pràctica i que combina les accions
de formació de tutorització, orientació i de seguiment individualitzat. A més a més fomenta el
retorn d’aquesta gent jove entre 16 i 25 anys al món i sistema educatiu.
Aquesta alumnes del municipi faran pràctiques conveniades amb les empreses de la
comarca per a tenir contacte amb el món real de l’ocupació.
Els beneficiaris seran 30 joves i els cursos seran en dues línies al curs de monitor
esportiu i curs de monitor en el lleure.
Aquest programa té un incentiu econòmic que es donarà durant els quatre mesos de
formació de 150€ per alumne i mes.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
están convencidos que los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades en
este caso el SOC son beneficiosos y positivos siempre.
Este convenio tiene un carácter casi de urgencia debido a la alta tasa de paro que
padece el municipio.
Todo lo que facilite la integración laboral y fomente el retorno al sistema educativo de los
jóvenes les parece un acto provechoso y loable, por lo tanto acompañaran esta propuesta,
pero, como dijeron en la Junta de Portavoces, no entienden demasiado la cuantía de la
subvención repartida entre los 30 participantes.
Hay una subvención de 157.359€ para subvencionar a 30 participantes a razón de 600 €
por persona durante 15 meses, que dura el convenio, da la cantidad de 270.000€, a parte de
los 150€ por incentivos durante cuatro meses que suponen 18.000€ más. Todo supone un
montante de 288.000 €.
La pregunta es, si tenemos una subvención de 157.000€ según los número planteados
faltarían 130.000 €. La última información del viernes corrobora estos números y no clarifica
nada. Pide se le aclare todo y que lo que facilite la integración laboral lo apoyaran.
La Sra. Abigail Garrido Tinta pren la paraula dient, que efectivament són 157.359 €.
Com deia abans l’incentiu per 150 € és només durant els quatre mesos de formació i això
donaria 18.000 €. La resta estan dividits en la tutorització, formació i promoció a la participació
en les empreses, per tant hi ha una quantia assignada a cadascuna d’elles.
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En el desglòs que es va lliurar hi havia la tutorització i acompanyament a la inserció que
suposarien 51.000 €, la formació professionalitzadora i despeses vinculades 78.750 €, 7.284 €,
i la promoció de participació a les empreses 1.875 €, i la subvenció atorgada en les actuacions
que estan reflectides en el conveni serien els 139.000 €, per tant el total de la quantia que els
donen són 157.000 €.
Pregunta el Sr. Javier Rodríguez que por lo tanto la cuantía no son 600 € por
participante, es imposible. No dice nada al respecto porque lo apoyan, pero.
Respon la Sra. Garrido que no , no és així. És que no és 600 € per cada. Aquest és el
desglòs fet per l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que si que
és veritat que en el conveni queda dubtós.
L’Alcalde aclareix que el document diu 600 € * 30 usuaris * 10 o 12 mesos que perduri
dóna aquestes quantitats. Explica que els 600 € és el màxim que podrem subvencionar als
alumnes 150 € per alumne, i per quatre mesos. Per això diu 600 € per alumne que és
l’aportació màxima que podran rebre els alumnes directament, la resta els 139.000 € restants
són aquelles despeses que podran exercir l’Ajuntament per assolir els objectius, com a màxim,
per assolir els objectius de la formació d’aquest joves durant tot el temps que duri el període de
formació i ocupació en aquest cas. Que no és la subvenció dels alumnes.
Els 600 € suposa la subvenció als alumnes i la resta són els recursos que tindrà a la
seva disposició l’ajuntament per fer i aplicar el conveni.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran afirmativament comprenen que és una bona notícia. Consideren que en molts casos hi
ha protestes pel tema de la gestió econòmica de l’administració catalana, però no és menys
veritat que finalment hi ha alguna proposta que tira endavant conjuntament amb els
ajuntaments. Celebren que es porti aquesta curs endavant. Votaran afirmativament.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
estan totalment d’acord amb la proposta i votaran a favor. Coincideixen amb l’anàlisi que s’ha
anat fent perquè són mesures necessàries tot i que són mesures que no poden contrarestar
polítiques de retallades i de disminució pel que fa ocupació que des d’administracions superiors
s’estan portant a terme darrerament.
També tenen clar que per l’Ajuntament no n’hi ha prou i que caldrà seguir treballant en
aquest àmbit i que s’haurà de fer més perquè la situació ho requereix.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

7.

Autorització ampliació ocupació temporal terrenys municipals per ubicar mòduls
prefabricats per instal·lar provisionalment el nou IES de les Roquetes II

Abigail Garrido Tinta, Presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a proposta de la
regidora d’Ensenyament Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, presenta el següent dictamen:
El Ple de la Corporació de data 15 de març de 2011, va aprovar l’autorització de
l’ocupació temporal de la porció de terreny de 3.015,60 m2 de superfície i que pertany a la finca
que consta a l’inventari municipal amb el núm. 317, situat al c/ de Guifré el Pilós, Ronda de la
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Masia Nova i c/ del Tamborí, del sector SUPP-9 Mercat Parc – Central d’aquest terme
municipal, i amb les següents dades registrals: Tom 1892, Llibre 487, Foli 217, Finca 25017,
Inscripció 1a, amb estat de possessió plena i amb naturalesa del domini de servei públic de
propietat municipal.
En data 21 de febrer de 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ha demanat, per registre d’entrada núm. E201302105, un augment de la superfície
del solar per a l’ampliació provisional del SES Roquetes II. En el mateix escrit ens fa arribar el
plànol amb la zona que pretén ampliar i que és la que ara ocupa part de l’aparcament
municipal, que hauria d’estar lliure de càrregues i gravàmens.
Vist l’informe tècnic de l’arquitecte, de data 19 de març de 2013 que s’adjunta al present
dictamen, en el que es fa constar el planejament vigent, els paràmetres urbanístics i usos, la
superfície del solar de 1.441,38 m2, així com els serveis de que disposa: abastament d’aigua,
evacuació d’aigües residuals, subministrament d’energia elèctrica, accés rodat, tenint la via que
dona davant del solar pavimentada i encintades les voreres.
Vist l’informe de Secretaria núm. 060/2013 de 28 de març.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0292 de 5 d’abril.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1. Autoritzar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’ampliació de
l’ocupació temporal de la porció del solar d’acord amb els detalls que s’assenyalen a
continuació, amb la finalitat única d’ubicar uns mòduls prefabricats, on s’instal·larà
provisionalment el nou IES Roquetes II, en tant es construeix per part d’Educació el centre
definitiu.
Finca: 25017

Tom: 1892

Llibre: 487

Foli: 217

Superfície porció de terreny acord Ple 15/03/2011........................ 3.015,60 m2
Superfície porció de terreny ampliació ocupació temporal............ 1.441,38 m2
4.456,98 m2
2. Acordar que l’ocupació dels terrenys s’autoritzen a títol de precari, essencialment
revocable per raons d’interès públic, no crea cap dret subjectiu a favor del cessionari, i sense
dret a indemnització, i que dits terrenys seran tornats a l’Ajuntament quan deixin de servir per a
la finalitat per a la que es cedeixen.
3. El Departament d’Ensenyament s’obliga a utilitzar personalment els terrenys objecte
de la cessió d’ús i a no cedir-los, ni gravar-los, ni traspassar-los a tercer sense autorització de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
4. Notificar el present acord al Departament d’Educació, als efectes oportuns.
Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidora d’Educació dient,
que es demana el vot positiu per cedir els terrenys i ampliar l’ocupació temporal per ubicar els
mòduls de cara al curs vinent de l’institut Roquetes II i es pugui fer segon de la ESO.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
donaran suport em el sentit que deia la regidora.
Volen manifestar que és una situació precària i temporal i esperen que el fet d’estar
d’acord no vol dir que la canalla hagi d’estar en barracons.
La Sra. Francisca Carrasquilla expressa que l’Equip de Govern i els presents estan
d’acord amb això, i en que no és la manera, però no depèn només d’ells, sinó de la Generalitat
i continuaran fent força perquè sigui el més aviat possible.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas Moreno,
regidora de Convergència i Unió.
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I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

8.

Aprovació modificació acords entre representants dels treballadors i l’Ajuntament

Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern, Espai Públic i
Desenvolupament Urbà, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que el passat Ple del dia 22 de gener va quedar aprovat l’acord per la regulació del
permisos del personal laboral i funcionari.
Vist que el contingut d’aquesta regulació no contemplava la compactació de la reducció
de jornada.
Vist que dins del marc de la negociació s’ha acordat modificar el contingut de l’article
18.3.
Vistos els textos referents a personal laboral i a personal funcionari.
Vist l’informe del Director de Règim Intern on s’informa de l’Acord signat amb la
representació dels treballadors.
Vist l’informe de secretaria.
Vist l’informe d’intervenció
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar la modificació de l’article 18.3 per al personal laboral de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes de l’acord del pacte per la regulació dels permisos segons la documentació
annexa amb efectes 1 de gener de 2013.
2n. Aprovar la modificació de l’article 18.3 per al personal funcionari de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes de l’acord del pacte per la regulació dels permisos segons la documentació
annexa amb efectes 1 de gener de 2013.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora de Recursos Humans dient, que
proposen la modificació per ampliació respecte els acords dels treballadors, que ja havia passat
anteriorment per aquest Ple, desprès de veure a la pràctica que ha realitzat la Generalitat en
aquesta qüestió concreta. Es refereixen a la compactació dels permisos per maternitat.
Com sabeu el decret aprovat pel Govern Central, en la llei del juliol del 2012, va suposar
la derogació dels pactes i acords que estaven establerts en les diferents administracions
públiques, i per tant també en aquest Ajuntament, va representar la disminució del que
contemplaven els acords i pactes.
En aquell moment ja van manifestar que l’Equip de Govern no estaven a favor de la llei i
per tant en aquell moment van negociar i establir una mesa de negociacions per arribar a
acords en el tema de les baixes, permisos et.,.
Com en aquest cas en concret la Generalitat encara no havia resolt no compactar les
maternitats, cosa que desprès si que ho va fer via decret, creuen que ells també es poden
acollir, al igual que la Generalitat fa amb el seu personal, i fer-ho amb els treballadors de la
Corporació i aquelles persones que vulguin compactar per maternitat la jornada sigui possible
que ho facin.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que no
troben cap inconvenient en aquest punt, ja que un l’acord signat per ambdues parts hi donen el
recolzament a la modificació de l’acord.
Pren la paraula el regidor de Convergència i Unió, Sr. Lluís Giralt Vidal dient, que
també votaran afirmativament per a facilitar als treballadors aquesta possibilitat, que de fet la
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regidora només parlava de maternitat, però entén que també és per la cura de familiars amb
malalties et.,. Els consta que es fa el mateix que s’està fent amb els treballadors de la
Generalitat amb la mateixa base jurídica.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

9.

Adhesió expressa al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions

Pren la paraula l’Alcalde dient que tot i que passaran, i com vulguin els presents, els
punts 9,10,11 per separat, ha demanat al regidor que faci l’explicació dels mateixos
conjuntament, i que les intervencions i preguntes que tinguin es puguin realitzar a la mateixa
vegada.
El que diu és que de vegades si hi ha un punt que és conseqüència de l’anterior vol que
sàpiguen que per part del Govern argumentaran els tres punts en el mateix moment.
Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, a proposta del regidor de Noves Tecnologies i
Governació, Sr. Francisco José Perona Jiménez, presenta al Ple de la Corporació el següent
dictamen:
Vist que la Diputació i el Consorci Localret han signat un conveni per la contractació
centralitzada de serveis de Telecomunicacions..
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes des de fa més d’un any vol realitzar els
nous contractes de Telecomunicacions, veu, mòbil i dades i va començar els tràmits
corresponents amb el Consorci Localret.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol adherir-se expressament al Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, veu, mòbil i dades.
Vist l’informe de Secretaria núm. 062/2013 de 2 d’abril.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0288 de 4 d’abril.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar l’adhesió expressa al conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de
Telecomunicacions, veu, mòbil i dades.
Segon.- Notificar als Organismes corresponents.
Pren la paraula el Sr. Francisco José Perona Jiménez regidor de Noves Tecnologies
dient, que Els punts que presentem avui resoldran una situació molt complexa que és la
contractació de telecomunicacions per l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
La evolució convulsa tant de les tecnologies, com del mercat de les telecomunicacions
als darrers anys, han fet que la elaboració d’un plec de condicions per la renovació dels
contractes del ajuntament en telefonia fos una feina molt complicada.
Al final del 2011 es pren la decisió de trobar un tercer amb una capacitat tan especifica
per aquesta feina i es posen en contacte amb Localret, consorci amb experiència contrastada
en aquest àmbit.
Durant el 2012 es prepara aquesta contractació i s’explora la possibilitat de fer una
compra agregada a nivell comarcal mitjançant Node Garraf , però no s’aconsegueix.
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Al novembre del 2012 passem a comissions aquesta contractació, però en la mateixa
comissió expliquem als grups de la oposició que retiraríem el punt , per que vam rebre la oferta
de la diputació que es trobava en el mateix procés i ens oferia una compra agregada.
Per tal de aconseguir un preu molt competitiu a través d’aquesta compra agregada i unes
condicions òptimes fruit d’un plec de condicions fet per especialistes en l’àmbit.
Proposem al ple la adhesió del nostre municipi al conveni que van signar la diputació de
Barcelona i el consorci Localret .
Aquest procés només té un inconvenient i és que el seu tràmit es lent i com hem dit va
començar al novembre del 2012 i terminarà a finals del 2013.
Per tal tenir la situació regularitzada durant aquest període de transició Proposem al ple
la prorroga dels contractes de telefonia vigents fins la finalització d’aquest procés.
Derivat del no voler agafar compromisos per l’interès en aquesta compra agregada i la
situació complexa que patíem, vam tenir problemes administratius pel pagament d’algunes
factures de telecomunicacions.
Proposem al ple de l’ajuntament el pagament d’aquestes factures.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
encuentran diversos inconvenientes para poder aprobar esta adhesión al convenio entre la
Diputación i Localret.
El informe de intervención refleja, que a día de hoy, no se puede garantizar la existencia
de un crédito disponible para contratación de los servicios de telecomunicaciones. También
dice que el convenio supone un compromiso de gasto de 125.000 € i será efectivo hasta el
2017. este informe también habla de la retención de crédito realizada por la intervención
municipal por importe de 170.000 € a los cuales hay que cargar las facturas pendientes más el
importe de la prórroga. También dice que no está previsto en este convenio que el
Ayuntamiento lo pueda extinguir por decisión unilateral ante la posibilidad de una oferta mejor
por parte de las propias operadoras, cosa que creen sumamente importante.
Por otra parte no encuentran ni en los informes, ni en el dictamen, ni en ningún sitio de la
documentación, si existe la obligación de pagar a la Diputación y Localret por parte de
l’Ajuntament. Sólo encuentran una reseña en el informe de secretaria en la que se hace
referencia al convenio suscrito entre Localret i Diputación y dice “se establecen los porcentajes
que percibirán tanto Localret como Diputación en concepto de colaboración en el proyecto”, por
lo cual no les queda claro si este porcentaje lo ha de pagar el Ayuntamiento o las operadoras.
En caso que sea el Ayuntamiento quien tenga que pagarlo lógicamente no estarán de
acuerdo y menos porque les saldría más barato tratar directamente con las operadoras.
Creen que ha de haber técnicos capacitados en la casa para elaborar todos los trámites
gestiones i documentación necesaria para este tipo de situaciones. Si el 5% lo tienen que
pagar las operadoras contratadas creen lo mismo y consideran que podrían conseguir este 5%
nosotros o incluso mucho más.
Votaran en contra de este punto.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que tot i
que entenen la complexitat d’establir els convenis i poder fer el plec de condicions pels canvis
constants que té la telefonia mòbil.
Pensen que Localret té una incidència sobre el tema de les antenes que els fa que no
tinguin confiança en Localret, tot i que entenen que la negociació col·lectiva sempre és
favorable. Aquesta és la seva posició.
Donar el paper de interlocutor a Localret pot pressuposar que davant de les operadores
no actuï de la manera que creuen adient per defensar els interessos i les preocupacions del
veïns del municipi.
No donaran recolzament en aquest conveni.
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Per altra part i en quant a les pròrrogues de contractes creu que les objeccions
d’intervenció, els indica que no estan dins d’una pròrroga de contracte, sinó dins d’un
tancament i no contracte. L’Equip de Govern ha vingut prorrogant una situació de no contracte i
que ara es vol tancar d’aquesta manera. Pensen que tampoc han d’assumir aquesta
responsabilitat i no els pertoca. Tampoc donaran suport en aquest punts.
Pren la paraula el Sr. Lluis Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que tenen
posicionaments diferents segons el punt.
Respecte el conveni de col·laboració entre la Diputació i el Consorci Localret entenen
que una cosa és la complexitat i altre el punt 10 que posa en evidència el desgavell absolut de
la gestió. Es poden llegir els informes d’intervenció o el dictamen que diu aprovar els contractes
actuals que es diu que no hi ha. S’està tramitant una renovació de contractes del 2011.
Vista tot això respecte el punt 9 veuen l’acord de la Diputació de Barcelona i el Consorci
Localret com una sortida a la incapacitat de l’Ajuntament per tirar aquest tema endavant.
Es demostra que l’Ajuntament tenint serveis tècnics suficients per a tractar això, ha estat
incapaç en quatre anys de plantejar correctament una licitació del tema.
Sent un tema tan bàsic potser val al pena que ho facin fora que no pas fer-ho dins de la
casa perquè en som incapaços, per tant no donaran suport al punt tot i que no evitaran que es
pugui tirar endavant i es signi l’acord per buscar solució a la situació, que els mateixos serveis
jurídics de l’Ajuntament parlen de situació no consentida per la normativa, frau de llei et.,.
Volen aclarir el seu vot és per la contractació del servei i no implica acceptar cap
condició en l’estructura que dóna aquest servei. Faran l’esforç perquè ho entenen necessari
amb Localret.
Pensen que Localret ha fet una sèrie d’accions al municipi i no han vist resultats positius.
Ho han manifestat en els responsables de la Diputació. Si en algun moment es barregen les
coses no ho acceptaran, consideren que no es pot justificar les condicions que es puguin posar
a posterior en el tema de la xarxa que dóna aquest servei en funció d’aquest conveni.
Són dues coses diferents.
Tenen el contracte que es va fer amb Localret per la redacció d’un pla de
telecomunicacions corporatives per l’Ajuntament signat el 13 de novembre del 2012 i ara es
confirma el regidor Perona que tampoc havia arribat a la fi. Desprès ja preguntaran si el 50%
de la facturació que s’havia donat un cop s’haguessin fet les feines s’ha pagat o no.
Hi ha un altre punt lligat a la documentació lliurada, que és que caldria aclarir les
afirmacions que es fan en els diferents documents. Com que el pressupost municipal de
l’exercici 2013 existeix crèdit disponible suficient i en canvi intervenció diu que no es pot
garantir l’existència de crèdit disponible suficient.
Es fa molt complicat prendre un posicionament. En el següent votaran que no, però en
aquest punt intenten donar una solució i només troben problemes.
Els agradaria saber quines garanties els donen i quina és la situació. Entenen que és
una sortida que ho faci la Diputació.
També veuen l’acord com una possibilitat d’estalvi en la contractació de telefonia mòbil,
ja que entren en un concurs molt més gran que no pas l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i
de fet aquest conveni està pensat per municipis més petits.
Respon el Sr. Francisco José Perona dient, que vol aclarir que en el tema de Localret
l’informe va passar a comissions, però que van retirar perquè era un punt de Ple, no es va fer
cap contractació perquè s’hauria d’haver aprovat per Ple.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt dient, que tenen l’informe d’intervenció núm. 2012/905
en que diu que es signa un conveni amb Localret amb l’objecte de la redacció d’un Pla de
Telecomunicacions Corporatives per l’Ajuntament de 12.705 € 21% d’IVA inclòs.
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Respon el Sr. Francisco José Perona dient, que aquest és l’informe de les comissions i
no es va portar al Ple per l’oportunitat de la compra agregada amb la Diputació.
Respon l’Alcalde que per la qual cosa no hi ha cap despesa.
A aquells que posen en dubte que els serveis tècnics de la casa tinguin capacitat o no i
més enllà d’altres històries, vol aportar una dada, si la Diputació de Barcelona ha de signar un
conveni amb Localret, perquè té uns tècnics especialitzats en aquesta matèria, creu que tothom
pot entendre que és bastant difícil de defensar que els serveis tècnics municipals puguin fer un
plec de condicions.
Ara, amb les suficients garanties per defensar el bé públic, és a dir, intentar aconseguir
un contracte el millor possible pels interessos de l’Ajuntament seguir que podran fer un plec de
condicions, però creu que s’estarien equivocant perquè no es faria el millor possible, mentre
que si van junts i aquest és l’objectiu amb la Diputació de Barcelona que és un projecte pensat
per municipis petits, la Diputació diu que la pròpia Diputació de Barcelona s’acollirà a les
condicions que sorgeixin, per la qual cosa, el volum de negoci serà més gran i les empreses
estaran en disposició d’oferir una millor oferta econòmica.
El que plantegen bàsicament és un estalvi econòmic en el consum en la veu les dades i
la telefonia fixa.
Aquest és l’únic objectiu que mou a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Agrupar
consums i compra per tal que l’economia d’escala s’apliqui i es tinguin millors resultats, com tot
això té riscos.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
está es la opinión del Equipo de Gobierno su grupo tiene otra y es tan legitima como otras.
Sólo quiere añadir que ellos solo han hablado del punto 9. Otros compañeros han
hablado sobre la prórroga, el punto 10. Quiere saber si se va ha abrir el debate ahora o
después de votar el punto.
L’Alcalde aclareix que es votarà per separat.
Explica que l’explicació per part del Govern s’ha fet dels tres punts. La votació dels punts
es passarà per separat.
La llibertat de cada grup de posicionar-se en la globalitat o en la individualitat de cada
punt és de cada grup.
Pren la paraula el Sr. José Lluís Llàcer Martínez regidor d’Unitat Municipal 9 dient que
este sistema que se está utilizando no permitirá que cualquier persona se entere de lo que se
está votando y hablando.
Él mismo, después de la intervención del Sr. Perona no se ha enterado o no ha oído si
se ha comentado algo sobre la prórroga del contrato, sobre lo que se deba pagar a las
compañías y el por qué se debe, por lo cual entiende que el resto no lo ha oído.
Por lo tanto no sabe si se va ha votar el punto 9, o el punto 10, o el punto 11.
En cuanto al tema del convenio no sabe que problema hay. Si uno a nivel de usuario o
una empresa quiere contratar el servició de telefonía móvil lo tiene muy fácil, supone que para
un ayuntamiento debe ser mucho más fácil. Por parte de su grupo creen que Localret no les da
ninguna confianza, cero. Se va a negociar y pagar algo, pregunta a cambio de qué, y si tendrá
alguna contrapartida.
Respecto la prórroga del contrato en ningún momento se ha dicho si se rompe la
prórroga, que coste supondrá esta rotura de contrato.
Quiere saber si en el caso de rotura de contrato tendría algún costa para el
Ayuntamiento, no sea el caso que pase lo mismo que con las maquinitas, que por romper el
contrato haya una penalización. Pregunta si hay alguna penalización o se firmará sin ello.
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L’Alcalde respon, que el regidor Perona ha explicat el posicionament del Govern i el
raonament dels tres punts. Altre qüestió és que es tinguin dubtes o preguntes.
Si el regidor Llàcer té dubtes, faci la pregunta en el punt que toqui.
Respecte si el públic ho entén o no, torna a repetir que el Govern ha justificat la seva
intervenció dels tres punts, es passaran a votar els punts un per un.
Si hi ha altres intervencions els grups podran plantejar-ho en cadascun dels punts que es
plantegin. En això el Sr. Giralt ha estat molt clar, intervindrà en el punt que toqui al igual que el
Sr. Rodríguez.
Torna ha explicar que es passarà a votació punt per punt i els grups tindran la possibilitat
de fer preguntes i argumentar el que vulguin.
El Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió pren la paraula dient, que
respecte al punt 9, ha fet una pregunta, però potser és que no se l’ha entès.
Explica que el seu grup s’abstindrà, però si que vol aclarir una informació per no fer el
ridícul quan es signa un conveni, i ja ho ha preguntat abans, i si no obté resposta votaran
negativament.
Pregunta, el conveni declara que hi ha pressupost, o sigui crèdit disponible, i intervenció
els diu que no es pot garantir. Demana que se li aclareixi.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez, regidor del Partit Popular dient, que
también ha hecho una pregunta que no se le ha contestado y agradecería que se le explicara.
La pregunta era sobre el convenio que había suscrito entre Localret y la Diputación
sobre los porcentajes que percibirán tanto Localret como Diputación en concepto de
colaboración en el proyecto.
En la cláusula 4 del convenio entre Diputación y Localret, aclara que en el que quieren
adherirse dice el coste total de la colaboración resulta de aplicar el porcentaje del 5% del
importe del gasto total previsto por el periodo de vigencia inicial del contrato.
La pregunta es si esto lo pagan las operadoras o lo paga el Ayuntamiento este 5%.
Respon el Sr. Francisco José Perona regidor de Noves Tecnologies dient, que aquest
és el conveni que fa la Diputació amb els proveïdors. Quan van preguntar sobre la mateixa
dada que planteja vostè, els van contestar que no hi havia cost per als Ajuntaments.
El que es fa és una adhesió i el procés és una subhasta a la baixa, que per això donen
l’import que han donat perquè es començarà a treballar de l’import que avui consumeixen i la
subhasta serà a la baixa. Sempre serà menor del que consumim.
Quan van preguntar pels costos la Diputació els va dir que era un conveni que ja estava
acordat amb ells i que per l’Ajuntament no suposaria cap cost.
El Sr. Rodríguez planteja que ho pregunta perquè ell té el conveni, i ho explicita i parla
en la clàusula quarta, cost i finançament cost. El cost total de la col·laboració objecte del
present conveni s’ha d’aplicar el percentatge del 5% de l’import de la despesa total prevista pel
període de vigència del contracte.
Pren la paraula la Secretaria de la Corporació, Sra. Margarita Sanz González dient, que
en el punt 4.2 ja diu, el sistema de finançament, el finançament del cost especificat en l’apartat
anterior anirà a càrrec de l’operador contractistes del contracte de servei.
Segueix el Sr. Javier Rodríguez dient que per això ja es referia abans que si les
operadores han de rebaixar el preu perquè fan el contracte amb Localret i la Diputació i a més
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han de pagar el 5% creu que l’Ajuntament pot aconseguir un preu millor que no la rebaixa que
fan les operadores. Creu que tractar personalment amb les operadores el preu serà millor.
Respon l’Alcalde dient, que això és difícil de saber quan es fa un concurs qui es
presentarà i amb quins preus. El dubte sempre serà si es podria haver aconseguit d’una
manera diferent anant junts.
El que diuen els experts és que s’ha d’afavorir la compra agregada perquè es considera
que aquesta afavoreix la baixada de preus.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt, regidor de Convergència i Unió dient que la seva
pregunta és que s’han passat dos documents que es contradiuen. El conveni diu que hi ha
crèdit disponible i Intervenció diu que no, que no es pot garantir.
El regidor Sr. Francisco José Perona Jiménez explica que ell tècnicament no n’és
coneixedor del tema d’Intervenció.
Sap que hi ha una partida de 170.000 € i prorrogada en el pressupost prorrogat, i com es
disposa d’aquesta partida, suposa que es farà de la manera adequada, però ells tenen un
consum de 125.000 € i es passa a més un extrajudicial de l’any passat 10.000€, per tant
concretament, a la partida de telecomunicacions de l’Ajuntament hi ha diners de sobra, com
s’habilita no en tenen coneixement de temes tècnics.
El Sr. Lluís Giralt planteja que la pregunta la fa a Intervenció, ja que està present en
aquest Ple.
L’Alcalde pregunta a la Intervenció el per què considera que no tenim crèdit disponible.
Respon la Sra. Crisèida Ramírez Domínguez, Interventora de la Corporació dient, que
en principi els 125.000 € no s’especifiquen en el conveni que sigui anual o no. Nosaltres no
sabem quan anem a adjudicar aquest import, llavors s’està carregant el que són les despeses
de telefonia actualment, per tant en el moment que adjudiquem no es pot assegurar si hi haurà
aquest crèdit, a més a més passa en aquest Ple una modificació en la qual es dóna de baixa
30.000 €, o sigui assegurar a dia d’avui que en el moment de l’adjudicació hi haurà la resta
corresponent al semestre o trimestre, si és anual aquest import que es proposa que no es diu, i
es suposa que serà anual, ara mateix no es pot assegurar.
Respon l’Alcalde dient que l’import evidentment és anual i en tot cas en el moment
d’aprovar l’adjudicació és quan quedarà determinada si tenim l’import corresponent o s’han de
fer les modificacions corresponents. No saben quin és el preu de l’adjudicació, i això no es
sabrà fins que l’adjudicació no finalitzi. Si seran 120.000 € o 119.000 €, no es sabrà fins la
finalització. Si tens diners t’apuntes i ho signes o si no tens diners fas la modificació o no
t’apuntes.
Segueix el Sr. Giralt dient que per l’experiència que li ha donat el ser regidor diria que
quan es fa una licitació sigui directe o per conveni.
L’Alcalde respon que no fan una licitació.
El Sr. Giralt segueix dient, que el conveni diu “declararà que en el pressupost municipal
existeix crèdit disponible suficient per a la contractació”, no diu, que existirà en el moment i ja
es veurà., sinó que diu “existeix crèdit disponible suficient”.
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L’Alcalde respon dient, que els serveis tècnics municipals diuen que existeix el crèdit en
aquest moment, però com no es sap l’import de la subhasta, en concurs, pregunta quin és el
crèdit disponible necessari.
El Sr. Giralt diu que s’entén que l’Ajuntament en el mateix conveni posa com a màxim
125.000 €, per tant aquests diners s’entenen que han de ser-hi, encara que l’import de la
subhasta sigui menor.
L’Alcalde respon que en el pressupost prorrogat del 2013, hi havia 125.000 €, si el
contracte es signa, per exemple, 1 de novembre difícilment necessitarem en el pressupost del
2013 125.000 €, seria en tot cas la part proporcional, però evidentment serà una obligació pel
2014.
El Sr. Giralt pregunta que dels 170.000€ hi ha una part corresponent al punt 11.
Aclareix que amb anterioritat havien dit que el posicionament seria d’abstenció, però
tenen masses dubtes per donar aquest vot per tant votaran negativament.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació, per
majoria de dotze vots en contra per part de Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-Poble
Actiu, i el Partit Popular, i vuit vots a favor per part del Partit del Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

10. Pròrroga de contractes de telefonia fixa, mòbil i dades
Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, a proposta del regidor de Noves Tecnologies i
Governació, Sr. Francisco José Perona Jiménez, presenta al Ple de la Corporació el següent
dictamen:
Vist que els contractes de telefonia fixa i dades contractats amb Telefònica de España
S.A., i de mòbil amb Vodafone España, S.A.U., no estan en vigor actualment.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol adherir-se expressament al Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, veu, mòbil i dades.
Vist que durant la tramitació d’aquest Conveni s’han de prorrogar els contractes referits.
Vist que des de setembre de 2011 s’està tramitant la renovació dels contractes de
serveis de Telecomunicacions i es tramitarà pel Ple d’abril de 2013 la referida adhesió al
Conveni de col·laboració entre la Diputació i el Consorci Localret.
Vist els contractes referits amb les condicions econòmiques que s’exposen en els
mateixos.
Vist el cost d’aquests contractes que ascendeixen a les següents quantitats:
- Telefònica de España, S.A.

83.917,67€

- Vodafone España, S.A.U.

38.959,04€

Vist que la partida 40000.920.22200 Telèfons/SSGG està dotada actualment amb la
quantitat referida.
Vist l’informe de Secretaria núm. 064/2013 de 3 d’abril.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0299 de 9 d’abril.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
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Primer.- Aprovar la pròrroga dels actuals contractes de telefonia fixa i dades amb
Telefónica de España, S.A., i mòbil amb Vodafone España, S.A.U., pel període d’un any des de
l’aprovació pel Ple, o com a màxim fins les noves contractacions derivades de l’adhesió
expressa al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, veu, mòbil i dades.
Segon.- Notificar a les empreses interessades.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que al
principio del dictamen se reconoce que los contratos de telefonía i datos no están en vigor
actualmente por lo tanto si no hay contrato no se puede renovar.
Creen que una prórroga se debe prever antes de finalizar el contrato.
Tal como explica secretaria el contrato de telefonía móvil con Vodafone se llevo a cabo
en el 2006 por duración de un año y otro prorrogable.
Esta prórroga se acordó en el 2007 por lo tanto el lazo con Vodafone se acabó en julio
del 2008, pero se continuo con el mismo operador sin proceder a una nueva adjudicación
quedando el contrato prorrogado tácitamente y se ha remarcado varias veces en el informe,
echo que está prohibido por la Ley 30/2007 y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público vigente actualmente.
Sobre el tema de la telefonía fija es lo mismo por lo tanto están fuera de cobertura legal.
Este Ayuntamiento no puede quedarse sin servicios de telefonía y datos, pero
consideran que han de hacerse las cosas bien echas y supone aprobar un procedimiento
negociado sin publicidad porqué estos contratos son improrrogables.
Su posicionamiento de voto será de abstención.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que volen
fer un repàs, perquè és un exemple de la gestió d’aquest Ajuntament.
Com deia el company Javier Rodríguez el dictamen diu “Vist que els contractes de
telefonia fixa i dades contractats amb Telefònica de España S.A., i de mòbil amb Vodafone
España, S.A.U., no estan en vigor actualment.”, i en un altre frase diu, “Aprovar la pròrroga dels
actuals contractes”. Aclareix que els antecedents dels informes d’Intervenció parla de l’any
2006, i ho diu per veure que és una qüestió antiga”. En el 2006 es va adjudicar a l’empresa el
tema de les comunicacions amb mòbils. En el 2007 es va aprovar la prorroga contracte fins el
31 de maig del 2008, i diu la mateixa intervenció, que no consta cap procés de contractació
posterior. Des del 2008 estem sense contracte pel que fa telefonia mòbil.
Intervenció també diu que s’està facturant amb les tarifes del 2011, per tant es presenta
com una pròrroga tàcita, de la qual diu la Secretària que no és consentida per la normativa ni
prevista pel contracte. La Secretària diu, que si el servei es continua prestant, suposaria el
quebrantament del principi d’igualtat, publicitat i concurrència. Davant d’aquesta situació
Secretaria fa la proposta d’aprovar un procediment negociat sense publicitat. Exposa que això
té una limitació en aquests 60.000 € i per tant en el cost presentat avui es cobriria la meitat de
l’any, aproximadament mig any, però apart de la solució que proposa la Secretària, entenen
que hauria de ser la solució que s’hauria de portar en aquest Ple i no aquest dictamen perquè
no es pot votar.
No es pot fer altre cosa que votar que no. Votaran que no a la proposta.
Com a solució pensen que s’ha de seguir la proposta i iniciar un procediment negociat
sense publicitat.
Vol comentar que els tècnics de l’Ajuntament tindran la capacitat que tingui cadascú, són
persones grups i equips i podran encertar o equivocar, però una cosa que s’arrossega des del
2006 i en aquest moments està en aquesta situació precària, si és un tema tècnic s’han de
buscar responsabilitats i de no ser així s’han de buscar responsabilitats polítiques.
Ells són representants del ciutadans i aquests es pregunten coses.
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Tenen un pressupost de treballadors de l’Ajuntament de 9 milions d’euros, i o hi ha
responsabilitats polítiques o tècniques, d’algú que no ha fet els deures. Demana que expliquin
que ha passat.
L’informe del Director de Règim Intern és favorable demana que se li expliqui com, per
tant demanen que s’aclareixin responsabilitats.
Des del 2008 que l’Ajuntament es pot quedar sense servei de telefonia.
Votaran que no.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que han
deixat clar anteriorment el seu posicionament.
Pensen que la complicitat que demana avui el Govern no la mereix. Ni per acció ni per
omissió, ni com informen, ni com tracten a l’oposició. Consideren que això n’és un reflex, i
creuen que el Govern n’haurien de prendre nota.
Aquestes coses només es poden resoldre des de la complicitat política, doncs tots els
arguments de tipus formal o legal o normatiu diuen que no es pot votar positivament.
Creu que la complicitat política no la mereixen.
L’Alcalde planteja que entenen que s’ha de tenir telefonia fixa, mòbil i dades i entenen
que la idea de fer-ho per una empresa minora el temps necessari perquè la Diputació resolgués
i si no entren per la via de la Diputació s’haurà de preparar un plec de condicions i fer un
concurs per tal de cobrir el servei de telefonia fixa, mòbil i dades i dubta que siguin capaços de
fer en un temps inferior a l’any, perquè elaborar aquest tipus de plecs de condicions i fer l’oferta
i resoldreu, dubta que es pugui tenir en menys d’un any.
Aquesta és la proposta que fa l’Equip de Govern per intentar normalitzar una situació
anòmala i un servei que suposa essencial per l’Ajuntament.
El punt 9 no ha passat, però es veuen en l’obligació de passar el punt 10 per no estar
més, en allò que han criticat.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació, per
majoria de nou vots en contra per part de Convergència i Unió, i Unitat Municipal 9-Poble Actiu,
i vuit vots a favor per part del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa i tres abstencions del Partit Popular.

11. Aprovació expedient
telecomunicacions

extrajudicial

de

crèdit

de

despeses

de

serveis

de

Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de Govern,
Desenvolupament Econòmic i Social, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen :
Vist que els contractes dels serveis de Telecomunicacions no han estat prorrogats fins el
Ple del mes d’abril de 2013.
Vist que queden pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A i VODAFONE ESPAÑA, S.A U. derivat de la falta de pròrroga dels contractes de
serveis de Telecomunicacions.
Vist l’informe del Director de Règim Intern.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0300
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar el pagament de les factures que se relacionen a continuació:
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TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2012001835
2013000115
2013000116
2013000399
2013000400

FACT. SERVEI TELEFON 938965722
FACT. GENER EMPRESA FIXA
FACT. GENER EMPRESA VARIABLE
FACT. PLANA EMPRESES FIXA
FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE

9P-2H40-000005
60-A398-119712
60-A398-119713
60-B398-131050
60-B398-131051

04/08/2012
28/01/2013
28/01/2013
28/02/2013
28/02/2013

27,81
242
35,13
242
34,15
581,09

VF
E
E
E
E

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

CI0594948846
CI0601278381
CI0613778282
CI0619954070
CI0626070772
CI0632140794
CI0638142840

15/08/2012
15/09/2012
15/11/2012
15/12/2012
15/01/2013
15/02/2013
15/03/2013

3.225,38
3.192,88
3.051,02
3.080,81
3.026,21
3.017,56
3.025,76
21.619,62

VF
VF
VF
VF
E
E
E

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2012002178
2012002195
2012002836
2012003397
2013000065
2013000321
2013000535

VODAFONE PERÍODE 15/07/2012 AL
TELEFONIA PERÍODE 15/08/2012 A
LÍNIES MÒBILS DE 15-10 A 14-11
LÍNIES MÒBILS DE 15-11 A 14-1
CONSUM MÒBILS DE 15-12-12 A 14
TELEF. MÒBILS DEL 15-01/14-02
TELEF. MÒBILS DEL 15-02/14-03

Segon.- Notificar a les empreses corresponents.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que en
aquest tema el seu grup s’abstindrà. Entenen que els subministradors no en tenen cap culpa.
Els factors jurídics consideren que estan coberts per un informe positiu de la Secretaria i
s’abstindran per a que es paguin les factures.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que en
la misma línea que el Sr. Giralt, su posicionamiento de voto será la abstención básicamente por
la misma causa, no se pueden dejar de pagar estas facturas.
Pren la paraula en Tomàs Carandell Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
posicionament del seu grup serà d’abstenció perquè entenen que és un deute contret per
l’Ajuntament i el qual s’ha de resoldre, però ja van mostrar en la Comissió Informativa la
sorpresa que se’ls digués que feia uns mesos que no es pagaven les factures.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de vuit vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i dotze abstencions de Convergència
i Unió, Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i el Partit Popular .

12. Acord d’ampliació de delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en
la Diputació de Barcelona
La Sra. Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Desenvolupament Econòmic i Social, presenta al Ple de la Corporació el següent
dictamen,
La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
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Seguretat Viària, justifica la realització d'actuacions per una Administració supramunicipal que
pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de municipis.
D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen expressament que
una Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic municipals pugui exercir les
facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.
Aquesta previsió legal comporta una major efectivitat de la recaptació realitzada per la
Diputació, doncs les actuacions executives poden abastar els béns i drets situats dins la
província.
La Diputació de Barcelona va crear l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat de
portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les Corporacions Locals
que ho sol·licitin.
Amb data 25 de juliol de 1994 es va signar conveni de delegació de les facultats de
recaptació de les sancions imposades per infraccions a la Llei de Seguretat Viària pels agents
de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la Diputació de Barcelona,
mitjançant la Unitat de Multes de l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària, segons
acord de Ple de la Corporació de data 09 de setembre de 1993.
Vista la necessitat de comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es
determinin, les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, modificat
per la Llei 18/2009 de 23 de novembre
Considerant convenient per als interessos de la Corporació ampliar l’acord de delegació
en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per
infracció de la Llei de Seguretat Viària.
Vist l’informe de secretaria núm. 046 de 6 de març.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ampliar la delegació en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a
través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació, que es
relacionen a continuació:
a.
Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en
l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009
de 23 de novembre
b.
Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, donant
trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim
l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
c.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial decret
legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
SEGON.- Notificar aquest acord d’ampliació de delegacions a la Diputació de Barcelona,
als efectes que, per la seva part, es procedeixi a la seva acceptació, i un cop acceptada ho
publiqui per a general coneixement, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Pren la paraula el Sr. Francisco José Perona Jiménez regidor de Governació dient,
que l’any 1994 l’Ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la
delegació de les facultats recaptatòries en sancions de la Llei de Seguretat Viària . El punt que
es presenta és un ampliació de les seves facultats en temes relacionats en tramitacions de
sancions greus i de resolució de recursos telemàtics.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.

13. Modificació de pressupost
En el pressupost de l’exercici 2011 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data 21 de desembre de 2010 i prorrogat per l’exercici 2012 i 2013 hi ha aplicacions
pressupostàries que s’han de dotar de més consignació i nous projectes que s’han de dotar
Vist l’informe emès per la interventora d’aquest Ajuntament.
Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió informativa de govern i
desenvolupament econòmic i social, presenta davant el Ple de la corporació el següent
dictamen:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 07/2013
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
ALTES
Per Incorporació de RTDG
TOTAL ALTES

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

3.382.458,99
3.382.458,99

3.382.458,99 €

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Per Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

831.005,76
831.005,76

3.616.150,21
597.314,54
4.213.464,75

3.382.458,99 €

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Tercer.- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient, que plantegen
aquesta modificació per posar els diners necessaris i indispensables en les següents
prioritzacions i àmbits amb el compromís i la voluntat clara de continuar treballant plegats cap
el pressupost del 2013 perquè entenen que aquest és el repte i objectiu que s’han de marcar
tots plegats.
En primer terme l’Equip de Govern havia fet aquest exercici de pressupost del 2013 a
l’octubre del 2012, data en que ja es van començar converses i amb la possibilitat d’aprovar
aquest pressupost, un cop Garraf Promocions hagi aprovat el seu pressupost de liquidació del
2013 per tant de poder-lo incorporar i fer el consolidat necessari per poder aprovar aquest
pressupost.
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Per tant aquesta modificació va en deferents línies, primer respecte les inversions es
donen de baixa determinades partides d’inversió per donar d’alta altres partides que tenen a
veure amb les prioritzacions clares del projecte de la Casa de la Vila, i d’altres projectes
d’arranjament de la via pública, i de l’adequació de Can Puig per un import total d’inversions de
554.214 €.
Desprès també hi ha una línia de treball que seria en el pressupost d’ordinari amb les
prioritats de dotar les partides, de manera indispensable i necessària, de Benestar Social.
Dotar també les partides de Festes Majors perquè d’altra manera, si no es doten ara les
partides de Festes Majors no es podrien fer a temps els contractes necessaris per celebrar-les.
També el tema de l’Agromercat com a dinamització econòmica.
Partides de manteniment obligatòries respecte les piscines d’estiu de Ribes i Roquetes
per a poder-les posar en marxa.
Manteniment general dels diferents departaments per un import total de 276.791 €.
Per altra banda també hi ha el pagament de factures pendents del 2012, tal com es veia
en l’informe de liquidació, registrades al compte 413, per un import de 43.436,43 €.
També hi ha l’amortització de deute per un import de 3.300.000 € que els permetrà tenir
una ràtio d’endeutament d’un 64,22 %, per tant allunyat de manera important del 75% que ara
marca la Llei.
Aquesta és la proposta que fan per tal de tirar endavant i treballar en el pressupost del
2013.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
Estamos ante una nueva modificación presupuestaria en la que utilizamos créditos
extraordinarios y suplementos de crédito tal y como se refleja en los artículos 34 y posteriores
del RD 500/1990. Nos vienen a decir que se aplicarán cuando haya de realizarse algún gasto
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito presupuestario al que
puedan aplicarse este gasto o el existente sea insuficiente.
Esto, lógicamente, es fruto de seguir trabajando con un presupuesto prorrogado desde
2011. El hecho de no tener un presupuesto aprobado para 2013 nos lleva a tener que realizar
modificaciones de presupuesto para poder seguir con la gestión del Ayuntamiento.
Nos centraremos en la modificación. Como sabemos, la modificación presupuestaria
exige el mismo trato que la aprobación del presupuesto. Esto quiere decir que no deja de ser
un ejercicio de prioridades.
Si analizamos las prioridades de esta modificación nos encontramos con:
1º.- Alta amortización de créditos a largo plazo por importe de 3.300.000€ con la
consiguiente baja de intereses de deuda por importe de 160.000€. Asunto del cual ya hemos
hablado ampliamente y con el que estamos de acuerdo.
2º.- Algunas altas de peticiones de nuestro grupo como los 15.000€ para la supresión de
barreras arquitectónicas en la calle Cid Campeador de Les Roquetes; nuestro compañero José
Asín ha realizado esta petición en varias ocasiones.
3º y muy importante: altas en lo referente a Fiestas Populares y piscinas por un importe
entre 170 y 180.000€ más o menos. Si tenemos en cuenta el ejercicio de prioridades, vemos
que para Bienestar Social se dedican cuatro apartados que supones 20.000€ en total. La
diferencia es sustancial, cuando actualmente la situación es más que favorable a que se
necesite más dinero en estas partidas para acabar el año.
¿Y por qué digo para poder acabar el año? Pues porque no veo claro que ustedes
presenten el presupuesto para junio tal y como están las cosas. Y esto nos llevará a que como
la actual modificación no cumple el principio de estabilidad presupuestaria ni el criterio de la
regla de gasto, reitero, esto nos llevará a las consecuencias que Intervención bien detalla en su
informe: realizar un plan de reequilibrio, un plan económico financiero, pérdida de
subvenciones, etc.
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Por lo tanto y ya para acabar, decir que esta modificación presupuestaria presenta
puntos aceptables por parte de nuestro grupo, pero por otro lado también presenta muchas
dudas de cara al futuro de nuestro municipio.
Nuestro posicionamiento será la abstención.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que se’ls
planteja una modificació que bé d’un pressupost prorrogat del 2011.
Han analitzat el tema i veuen raons tècniques i polítiques, i de raons polítiques per no
donar suport al global de la proposta en tenen moltes.
Entenen que estan en una situació estranya de cap negociació pressupostaria en
aquesta legislatura.
Aquestes modificacions parteixen d’un pressupost prorrogat d’un pressupost al qual no
van donar suport.
Els fa mal pensar que té la intenció de fer passar l’any amb modificacions puntuals com
l’any passat, i això no els agradaria que passes. Si s’aprova aquesta es dona un termini llarg
sense negociació i per tant hi haurà un paper molt baix per part de l’oposició i consideren que
això no és correcte.
En mitjans de comunicació ha sorgit que l’Alcalde ha declarat que està mig acordat amb
el PP, i entenen que aquesta és la seva línia de treball doncs així ho posen en evidència els
mitjans de comunicació.
Hi ha una falta de confiança en la gestió de l’Equip de Govern.
El tema que plantejava la regidora sobre el que Garraf Promocions condiciona el tema
dels pressupostos, el seu grup entén aquesta situació que la causa es podria discutir de si
Garraf Promocions no va aprovar uns comptes perquè es van fer malament i de fet vol recordar
a l’Equip de Govern que el seu grup va proposar que es reclamés la correcció d’aquests
comptes i així possibilitar que les accions es podessin fer amb més rapidesa i no arribar en
aquesta situació. Cosa que el Govern sota el seu entendre no va fer res, o els membres de la
Junta General, que estan en el Govern, no van anar en aquesta línia.
Aclareix que quan el seu grup parlar de negociar el pressupost, parlen de negociar en
ferm i tenir alguna possibilitat de negociació, que al seu entendre no ha estat així.
Pel que fa les propostes de la modificació es parla de l’amortització de crèdits a llarg
termini en les partides associades i el seu grup sempre ha defensat aquesta línia. Entenen, que
en aquest cas es rebaixaria per sota del 75% i bàsicament amortitzar crèdit el que fa és
alliberar ordinari, cos que l’any proper pot ser molt més.
Sempre han defensat el fer una visió global, i ho volen tant del 2013 com cap a on es
dirigeixen. Pensen que s’hauria de fer aquesta visió global per tot el que queda de legislatura,
però l’Equip de Govern continua en el tema de modificacions puntuals.
La visió global és el decret de l’alcaldia 1/2013 que és el pressupost prorrogat del 2011 i
aquesta és la situació que tenen.
El Sr. Giralt explica que en el Ple del febrer van demanar una reunió per discutir i parlar i
informar-los d’aquesta situació, perquè volien discutir i saber coses i, el Govern no, les han
tingut directament amb els serveis tècnics.
En aquesta prorroga es determina una reducció de 1.257.000 € de capítol 2 de
despeses respecte l’any anterior provocat, com a partida més grossa, per un tema de quotes
urbanístiques que no s’han cobrat ni tampoc hi ha perspectiva de cobrament a curt termini i que
per un tema d’organització comptable s’ha hagut d’adjudicar al capítol 6 de despeses per
1.197.000 €. Sobre això s’ha parlat en aquest Ple de la conveniència de prioritzar aquest tema i
intentar possibilitar les obres d’aquestes quotes urbanístiques i de moment no veuen una
resposta efectiva, que sàpiga el seu grup.
Aquesta reducció condueix a que el capítol, dos es veu molt reduït i per tant inclou el que
són contractes i per tant la situació resta molt complicada.
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Això els porta a observar que tenen una estructura funcionarial molt important de 9
milions d’euros que no es vol rebaixar, la qual cosa comparteix el seu grup, però als quals
s’han de donar eines de treball i per tant que puguin actuar correctament.
Això és el que volen contestar al Govern abans de donar cap pas, i quan parlen d’això
també parlen de modificacions.
Volen tenir una reunió o una trobada o informació per saber cap on van i quines són les
intencions del Govern i poder posar les seves condicions que alguna vegada han parlat, però
en tot cas volen veure aquesta visió global abans d’aprovar aquestes modificacions puntuals.
Pel que fa les partides a pagar d’accions que ja s’han fet donarien suport, però entre
dins del paquet amb raons més negatives que positives. Pel que fa l’ordinari són conscients
que el seu posicionament condiciona la possibilitat de serveis molt temporals, com és el cas
del funcionament de les piscines i festes majors, per tant entenen que la proposta del seu grup
seria deixar el punt sobre la taula i tenir les discussions i veure una visió global i d’alguna
manera pactar les intencions pressupostaries en el seu conjunt. Veure i fer les aportacions del
seu grup i fer una negociació i tornar-la ha parlar. De no ser així votaran negativament.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
intentaran lligar-ho amb la situació que es troba el Govern Municipal i l’Ajuntament així com la
repercussió que suposa pel municipi.
El mes de maig s’arriba a l’equador de la legislatura, legislatura que ha estat marcada
per resultats electorals que van fer preveure un canvi i millora de la situació política, però que
per desgracia el Govern que en va sorgir, en minoria, en dos anys s’ha mostrat bloquejat per la
incapacitat d’arribar a acords amb les forces de l’oposició. Una mostra clara ha estat el Ple
d’avui, que en punts importants no s’ha pogut arribar a enteniments entre el Govern i l’oposició.
Han estat dos anys de Govern que deixen el resultat de la continuïtat, no només del que
entenien que era el pitjor que venia dels anteriors governs, la pèrdua de la centralitat del
municipi, el tancament dels mitjans de comunicació locals, l’abandonament de les instal·lacions
i edificis municipals i del patrimoni cultural, la manca total d‘iniciatives, i desídies, la
consolidació d’una estructura política, el menyspreu per les preocupacions veïnals, la tasca de
la societat civil organitzada, doncs deien, que en aquesta herència anterior creuen que en
aquest dos anys s’hi ha afegit el tancament de la Casa de la Vila, l’augment dels impostos i
taxes municipals i el tràgic final de Garraf Promocions les conseqüències del qual encara no es
pot valorar en la seva totalitat.
A tot això el Govern municipal presenta una modificació de pressupost que des del seu
entendre és una vergonya perquè entenen que porta al municipi a una agònica mort
econòmica i cultural i social.
Com no hi ha una proposta de pressupostos global es van fent pedaços per sortir del
pas, però que té unes conseqüències greus pel que és l’estat del municipi.
La modificació de pressupost no dóna resposta a cap dels problemes que té plantejats el
municipi. La gran inversió que es proposa de convertir l’edifici de Can Puig en el nou gran
magatzem i calaix de sastre on es col·locarà tot allò que no es sàpiga on posar.
Creuen que necessitarà una constant inversió mentre altres edificis i instal·lacions del
municipi s’arruïnen.
L’excusa presentada del per què el Govern Municipal no porta un pressupost és un nova
fórmula. Ara sembla que el pressupost no es presenta perquè no hi ha pressupost aprovat de
Garraf Promocions.
Creuen que si Garraf Promocions no té un pressupost aprovat probablement és perquè
els membres del Govern Municipal no ho volen.
Pensen que la situació ja els convé i és la nova excusa que faran servir, però veuen que
és un truc no gaire hàbil que no els enganya.
Demanen perquè no s’ha portat una proposta de pressupost sobre la taula de la Junta
General de Garraf Promocions. Pregunta perquè es va portar a la Comissió Liquidadora i
desprès a ells no els ha arribat mai.
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En definitiva creuen que cal una proposta global de pressupost . Estan d’acord amb
alguna de les modificacions o aportacions que fa aquesta modificació de pressupost i per
aquest motiu s’abstindran.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient, que vol aclarir
alguns dubtes posats sobre la taula.
Respecte al dit pel Sr. Carandell sobre que cal una proposta general de pressupost està
totalment d’acord, però la proposta explica que està des de l’octubre sobre la taula. Es va
passar a tots els grups polítics. Es van iniciar converses amb tots els grups polítics. Desprès
d’aquelles converses aquell és el pressupost vigent que es va començar a treballar plegats, i
encara és hores que arribin les propostes concretes.
Respecte a Garraf Promocions no vol entrar perquè considera clar i nítida la situació en
la qual la Junta General no ha aprovat el pressupost de liquidació.
Es va presentar un pressupost i en allà tots són consellers delegats i tots aproven o no
les coses, i en aquell moment es va portar una proposta de pressupost per la seva aprovació
que no es va aprovar i es va tirar enrere. Per tant si no s’han presentat propostes, o en tot cas
no han estat les propostes que vostès els han agradat, i això és una cosa diferent.
Que no hi ha hagut negociacions no és cert.
Respecte aquesta modificació concreta, i d’això contestarà algunes afirmacions fetes pel
Sr. Giralt, ella mateixa es va posar a disposició del Sr. Francesc Pérez que va assistir a la
Comissió Informativa i també a la Junta de Portaveus per a que qualsevol dubte que hi hagués
o qualsevol qüestió que es pogués parlar des de llavors fins al Ple, estava a la seva disposició.
Fins i tot en la Comissió Informativa va dir, que com hi havia una documentació que no havia
arribat en el seu moment, va insistir, si els calia, que es convoqués una nova Informativa per
tornar-se a asseure’s al voltant del mateix tema, doncs entenia que era un tema important i
cabdal pels ciutadans i ciutadanes del municipi.
Hores d’ara no s’ha rebut cap trucada, de cap del membres dels grups de l’oposició, que
hagin demanat seure’s per parlar i per convocar un altre Comissió Informativa i poder debatre
aquest tema.
Els planteja aquest aclariment de la realitat.
Respecte altres qüestions comentades pel Sr. Rodríguez, ha dit que està d’acord
bàsicament en l’amortització del deute. Que també està d’acord amb el tema de les inversions i
la rehabilitació de la Casa de la Vila. En qüestions de via pública també estan d’acord, i vostè
Sr. Rodríguez proposa, que es posin més diners a Benestar Social i amb això el grup dels
Socialistes també estan d’acord en posar-hi més diners, doncs aquesta és una de les prioritats.
Des de l’inici de la legislatura s’han marcat unes prioritats clares i la primera ha estat
Benestar Social i Ocupació que són les coses que realment els preocupen i ocupen des del
Govern, per tant estan d’acord en això. Demana que se’ls digui d’on s’ha de treure.
Que els diguin si es treu de festes majors i tothom es posa d’acord, ells no tenen cap
problema.
Fan una proposat en la qual diuen que es dotin de diners indispensables i necessaris per
curt termini, doncs per llarg termini el que vol el seu grup és que l’Ajuntament tingui un
pressupost i acordat amb la resta de forces polítiques.
S’està parlant de dos en mesos en el qual es pugui acordar incorporar diners que
representen els diners del PIE, que en aquesta modificació no es poden incorporar, doncs si es
podessin incorporar es podrien dotar altres partides amb aquests diners.
La proposta és clara per part de l’Equip de Govern fer el pressupost, continuar parlant
d’aquest pressupost i les seves prioritats. Aprovar el pressupost de Garraf Promocions que és
el consolidat per poder aprovar el pressupost de l’Ajuntament i avui que s’aprovi aquesta
modificació, que és de curt termini per a poder realitzar les qüestions indispensables de cara a
la ciutadania.
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La proposat és dotar les partides de manera indispensable i el compromís ferm i clar de
l’Equip de Govern de continuar les converses per a en el termini de dos mesos es tingui el
pressupost aprovat.
Demana als grups de l’oposició que s’ho repensin la seva posició respecte aquesta
modificació de pressupost.
Respon el Sr. Lluís Giralt regidor de Convergència dient, que el seu posicionament ja ha
quedat clar amb la anterior intervenció.
La Sra. Abigail diu que vol un pressupost des del maig del 2011, i no tenen pressupost.
El tema que es passa avui l’han entès perfectament, però ells van demanar una reunió
amb els serveis tècnics, doncs ha mirat l’acta del mes de febrer, i així ho va demanar sobre
aquest decret que és on es reflecteix la globalitat.
Ara vostè li deia en el Sr. Rodríguez, que volia més diners per Benestar Social i està clar
que del que passa avui pel Ple no. En tot cas s’haurà de discutir de la globalitat. Aquest és un
dels problemes que tenen degut a la situació de crisi que es pateix, de les administracions
superiors, i de Garraf Promocions que hi haurà una reducció de capital, i el tema crònic de les
quotes urbanístiques per 1 milió d’euros.
Veuen que hi ha diversos problemes i això és el que demanen, que se’ls expliqui això.
Respecte la negociació, ell ha tingut una reunió amb l’Alcalde i va durar mitja hora i se li
van fer dues propostes, reduir el tema del cost del càrrec de confiança, a lo qual va contestar
que era innegociable, i també va discutir el tema de la despesa d’un contracte d’un servei en el
que intervenen empreses externes i també li va dir que era innegociable. Aquesta és la
negociació tinguda pel seu grup. Cap altre. Per això demanen que es deixi el punt sobre la
taula per tornar-ho a discutir.
No tenen cap confiança perquè porten des del maig del 2011.
Vol que quedi clar que l’últim pressupost aprovat per aquest Ajuntament es va aprovar en
l’anterior legislatura amb un Govern de majoria format per Partit Socialista, Iniciativa i Esquerra
Republicana.
Volen un pressupost, però no ho sembla.
L’escenari actual els carrega de molts dubtes, en el sentit que els números quadrin,
perquè veuen problemes de tipus econòmic i per tant volen aclarir-los.
La voluntat de vostès, dirigint-se al Sr. Alcalde, no la veuen per cap lloc.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez del Partit Popular dient, que por alusiones en lo
referente a que nadie la ha llamado para reunirse. Recuerda que la pasada semana tuvieron
una reunión respecto a este tema.
Continuar con más conversaciones y reuniones está de acuerdo, las que hagan falta.
Pasar para aprobación y discutir los presupuestos de Garraf Promocions también están
dispuestos.
Nadie ha dicho que no en este Pleno.
Respecto a la definición de prioridades y sobre quitar dinero de las fiestas mayores, el
Sr. Rodríguez contesta que si, si hace falta se quita. Si se necesita dinero para Serveis Socials,
aunque no se elimine la Fiesta Mayor, pero se puede reorganizar la Fiesta Mayor para poder
conseguir dinero de ahí, si no se puede conseguir dinero de otro sitio porque son más
importantes los servicios Sociales que la Fiesta Mayor.
Usted dice es que vamos ha quitar de la Fiesta Mayor. Pues si.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
referent al que s’està parlant ara, també volen fer reflexions.
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Dirigint-se a la Sra. Abigail, li diu que ho disfressi com vulgui, però el fracàs dels
pressupostos prorrogats i estar en l’equador de la legislatura i estar com estan actualment i
justificar-ho dient que també creu que no tenir pressupostos és un handicap important, pensa
que és una responsabilitat de tots, però bàsicament de l’Equip de Govern.
Ho poden disfressar com vulguin, i vostè sempre els diu, que tots tenen les mateixes
responsabilitats, però això no és veritat, vostès tenen les responsabilitats de l’Equip de
Govern i de la governabilitat, per tant tenen la més gran responsabilitat.
Pensar-se que poden agafar qualsevol grup municipal és voler obviar que hi ha uns
posicionaments ideològics que incideixen en les governabilitats i complicitats polítiques.
L’Ajuntament no és una prestatgeria on agafar quan vulguin i a qui vulguin, com van fer
en un Ple municipal que es va convertir en mercaderia política.
Quan parlen de complicitats, globalitats i pressupostos i necessitats parlen de globalitats
i posicionaments i de com s’afronten els fets quotidians i els problemes de la nostra comunitat
des de diferents opcions polítiques.
Desprès de les eleccions van preveure això i van optar per altre proposta política.
Desprès es va parlar amb vostès.
Planteja, que el que volen és un canvi de règim i la prova és avui, vostès són capaços de
portar aquí i demanar la complicitat, desprès de tres anys de no contractes i de no saber una
cosa i són capaços de demana’ls-hi el vot.
Se’ls parla de la responsabilitat de Garraf Promocions independentment de les
responsabilitats jurídiques, el cert és que vostès han conduït a l’empresa municipal a la ruïna
total per una manca de gestió de l’empresa municipal, encara que vostè, dirigint-se a la Sra.
Garrido, vagi dient que és culpa dels altres.
Pensa que l’endeutament afectarà a diverses legislatures.
El Sr. Garriga no dubta que tinguin sensibilitats, vostès, però la proposta que fan avui de
modificació no mostra la sensibilitat expressada.
La proposta que fan no és el retornar a la sensibilitat política de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes a la Casa de la Vila, que és la seva obligació de fer, sinó que també els
proposen enderrocar Can Riba justificant-ho amb la visibilitat de la circulació. Ho posa en un
informe que a més a més s’ha encarregat fora de la casa, en un despatx francès.
Els demana que no riguin. Els planteja que si volen desprès en parlaran d’on es troba la
corrupció política amb encàrrecs en diferents despatxos.
El tema de Can Riba ho presenten com si tothom estigués d’acord i això no és així.
Vostès presenten els temes d’una manera amb la qual no estan d’acord. Quan parlen de canvi
de règim estan parlant d’això. No estan d’acord amb que la proposta de la Casa de la Vila, ara
a vostès se’ls ha passat pel cap, pel tema de posar un ascensor al lateral, enderrocar Can Riba
quan no hi ha cap Pla d’Usos dels edificis municipals.
S’invertiran 400 mil euros a Can Puig, i el Sr. Garriga pregunta, qui ho ha decidit això.
Es posa la Guardia Urbana al costat de l’escola d’Adults, pregunta que se’n vol fer de
Can Puig. Aquesta és la manera que tenen vostès de governar, llavors planteja que no els
demanin la complicitat per aquesta manera de governar.
Ara els plantegen una modificació de pressupostos, i ells consideren que ha de
comportar un pla econòmic financer, amb una explicació de com es pensen fer les coses, sinó
com es poden afrontar les reformes estructurals que se’ls diu que calen.
Pregunta que faran quan s’acabi el 10% de l’IBI si s’acaba l’any proper.
Pregunta si la manca d’ingressos, que patirà l’Ajuntament, no és una preocupació.
El Sr. Garriga els planteja, al Govern, que si és una preocupació compartida que ho
discuteixin amb algú i que ho plantegin formalment amb propostes i possibilitats de governar.
Planteja que si el Govern no arriba amb el seu grup a acords que ho intentin amb d’altres
grups, però els demana que no facin servir el tema de la prestatgeria.
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En aquests moments consideren que s’ha d’afrontar una lluita molt forta des de
l’Ajuntament.
El Govern pensa que poden durar dos anys més en aquesta situació de minoria i de
pressupostos prorrogats, però el seu grup creuen que no.
Respon la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient , que ha quedat clar el
missatge. La qüestió del pressupost per molta voluntat que tingui aquest Equip de Govern,
efectivament estan en minoria.
Es cert que la responsabilitat és del Govern, però també és veritat que per fer possible
que aquest Ajuntament tingui pressupost algú més ha d’estar disposat sota la seva
responsabilitat a fer-ho possible. Pregunta si les modificacions de pressupost de la Generalitat
són menys bones que les modificacions de pressupost d’aquest Ajuntament perquè allà si que
es fan.
Demana que tothom s’apliqui en la responsabilitat que li correspon.
Dirigint-se al Sr. Rodríguez, li diu que en el cas que fos necessari triar entre Benestar
Social i les Festes Majors no dubti que aquest Equip de Govern ho te clar, però no és el cas
que s’hagi de triar entre una cosa i l’altre, el que es proposa avui és tenir aquesta modificació
de pressupost per poder arribar ha aquest exercici de pressupost que tothom desitja.
Agafa la paraula de tots plegats perquè pensa que aquesta és la part positiva d’aquesta
qüestió. Tothom està en disposició per a poder aprovar un pressupost 2013 per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes el més aviat possible. Demà se’ls convocarà a una reunió i elaborar el
consens que es demana, per tant els emplaça a tenir una resposta per demà per la seva part.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que no poden deixar sobre la taula la modificació de
pressupost per qüestions de calendari. Per a què sigui efectiva la modificació de pressupost
passarà un mes i aquesta té a veure amb temes de la Casa de la Vila, i en temes de Benestar
Social i en temes de les piscines i de Festes majors i és imprescindible que es faci ara. No s’ha
fet abans perquè depenien del tancament de l’exercici del 2012.
Intervenció ho ha fet la primera setmana del mes d’abril aquest és un dels motius i ja ho
van explicar en la comissió informativa que alguna de la documentació que s’havia de portar en
la proposta de modificació no estava del tot preparada.
Aclareix que no és per manca de voluntat de parlar-ne ni de discutir.
Si les divergències que tenen amb Convergència i Unió són els dos temes que ha
plantejat el Sr. Giralt, els càrrecs de confiança i el tema de la mediació comunitària, si són
aquestes segur que es posaran d’acord.
El Sr. Giralt aclareix que és fa difícil parlar amb mitja hora de més coses
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de vuit vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, cinc vots en contra per part de
Convergència i Unió, i set abstencions de Unitat Municipal 9-Poble Actiu, i el Partit Popular .

14. Amortització de crèdit
ANTECEDENTS
La Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera regula el compliment
del rati d’endeutament per poder optar a utilitzar el romanent de tresoreria per despeses
generals a altres finalitats que no siguin l’amortització del deute. L’articulat de la llei estableix
que “el Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible es podrà destinar
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exclusivament a amortitzar deute si no es compleixen els requisits d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera”. A data 8 d’abril de 2013 no es compleixen els requisits de la LOEPSF.
Vist que en l’ordre del dia del Ple de la Corporació en la seva sessió de data 24 d’abril de
2013, s’ha inclòs un punt per a l’aprovació de la modificació pressupuestària 7/2013 per a la
incorporació de romanents de tresoreria per a despeses generals, entre les que s’inclou la
dotació en l’aplicació pressupostaria 99900 011 91300 “Amortització de deute a llarg termini,
entitats de crèdit” per import total de 3.300.000,00.-euros, amb la finalitat de reduir el rati
d’endeutament actual i adequar-se a la LOEPSF.
Vist l’informe d’intervenció-Tresoreria
Abigail Garrido Tinta, presidenta de la Comissió informativa de govern i
desenvolupament econòmic i social, presenta davant el Ple de la corporació el següent
dictamen:
1.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació per import total de
3.599.687,30.-euros a càrrec a l’aplicació pressupostària 99900 011 91300 “Amortització deute
a llarg termini, d’entitats de crèdit” en concepte d’amortització anticipada per import
3.300.000,00.-euros i amortització prevista en l’exercici per import de 299.687,30.-euros,
segons el següent detall:
Tipus amortització

Entitat

Codi préstec

amortització
anticipada

amortització prevista
pressupost 2013

amortització total

Amortització total

La Caixa

EXP.62

552.155,48 €

59.159,52

611.315,00 €

Amortització total

BBVA

EXP.61

1.555.555,60 €

111.111,10 €

1.666.666,70 €

Amortització parcial

Caja Madrid

EXP.60

1.192.288,92 €

129.416,68 €

1.321.705,60 €

3.300.000,00 €

299.687,30 €

3.599.687,30 €

Total amortització

Es condiciona l’aprovació de l’amortització anticipada, per import 3.300.000,00.-euros, a
l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2013, que restarà aprovat inicialment
el dia 24 d’abril de 2013, i aprovat definitivament una vegada publicat i exposat tal i com marca
la normativa vigent.
2.- Notificar el present acord a les parts interessades amb l’advertiment dels recursos
procedents.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora d’Hisenda dient, que aquest punt
no necessita més explicació anava també en la modificació de pressupost que s’ha avançat en
l’anterior punt. Són els préstecs que tenen un interès més alt i costós i que suposen més cost
per l’erari públic i són els que es proposen amortitzar de manera que suposin un estalvi
important.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran afirmativament, ja han dit que sempre han estat d’acord.
Votaran afirmativament tot i que han dit abans que el tema de veure els pressupostos era
important. Entenen que aquesta acció comporta que el nivell de gestió sigui positiu.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
aquest és un dels motius d’haver-se abstingut en la proposta de modificació.
Volen deixar clar que el fet d’estar a favor d’aquesta amortització anticipada no vol dir
que hi estiguin sempre perquè continuen creient que hi ha lleis que els obliguen i és veritat que
això els pot fer abaixar la ràtio i els pot permetre més maniobrabilitat política.
Hi ha alguns economistes que diuen que la capacitat d’endeutament no forçosament ha
de significar que vinguin maldades.
Votaran a favor aquesta proposta.
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Segueix amb el torn de paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit
Popular dient, que su posicionamiento es conocido. Su grupo son defensores y comprenden
que deba tener un cierto límite y no amortizar deuda por amortizar deuda, sino para conseguir
una estabilidad suficiente para poder seguir trabajando de cara a un futuro, por lo tanto su
posicionamiento de voto será a favor.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que vol fer una pregunta als membres de Convergència per li ha semblat que
votaven en contra del punt anterior i ara en canvi voten a favor. La pregunta és com haguéssiu
volgut que aquesta amortització fos possible si en el punt anterior que s’ha votat en contra no
s’hagués pogut incorporar aquest romanent.
Respon el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient que la proposta ha
estat deixar-ho sobre la taula per a poder donar aquestes raons globals per a poder discutir el
concret.
S’ha aprovat, doncs bé, ja han dit abans en la seva part argumentativa que en aquest
punt estaven a favor independentment del global d’això entenen que només porta coses
positives.
Pren la paraula l’Alcalde dient que en tot cas per sort els serveis tècnics fan una funció
d’informar respecte les lleis. En algun cas més que aplicar el que diuen les lleis apliquen una
opinió personal, però les han de prendre des d’aquest punt de vista són opinions personals.
Els que tenen la responsabilitat política han de basar-se més en complir i fer complir les
lleis que és el que van prometre alhora de prendre possessió sinó també intentar entendre
quines són les necessitats i les demandes dels seus ciutadans i ciutadanes més enllà que la llei
els obligui o no a complir aquest apartat.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPAI PUBLIC I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

15. Aprovació incorporació prescripcions tècniques en la M.P.PGOU d’ampliació d’usos
a la Rambla del Garraf i regulació d’ús de taller artesanal aprovada provisionalment
el 27 de novembre de 2012
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. José Asín Fernández, regidor del
Partit Popular.
Bàrbara Scuderi Bedny , presidenta de la Comissió informativa de l’Àrea d’Espai Públic i
Desenvolupament Territorial, presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen,
Atès que en data 24 d’abril de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la
modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes per ampliar els usos permesos de la
Rambla del Garraf i regular l’ús de taller artesanal del municipi.
Atès que un cop esgotat el període d’informació pública i resoltes les al•legacions
presentades es va procedir a l’aprovació provisional del document en sessió plenària de 27 de
novembre de 2012, procedint a la remissió del mateix i de còpia de l’expedient administratiu a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de que procedís a la seva
aprovació definitiva.
Atès que en data 14 de març de 2013 es comunica a l’Ajuntament que, segons proposta
de la ponència tècnica de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, l’aprovació
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definitiva de la referida modificació quedarà supeditada a la incorporació de determinades
prescripcions que, segons s’afirma, es tracta de consideracions més aviat de caràcter formal
del document per a una millor coherència normativa, consistents en:
- Pel que fa a la regulació de la zona 12.a cal modificar els articles 423 a 426 del PGOU
enlloc dels articles 68 a 71 del Pla de millora urbana del sector PE-1 nucli antic de Ribes que es
proposava.
- Cal modificar els expedients separats la regulació normativa dels usos de les zones
12.2.a* (en els articles 72 a 75 del Pla de Millora urbana del sector PE-1 nucli antic de Ribes) i
de les zones 13.1. i 13.2. ( en els articules 22 i 23 respectivament del Pla de millora urbana
PMU6 Vilanoveta i excloure els articles de modificació del planejament derivat que consten a la
normativa.
D’acord amb l’esmentat anteriorment i amb l’informe conjunt, emès en data 20 de març
de 2013 per la Sra. Marta da Pena Gómez, Tècnica superior en Dret d’aquest Ajuntament, i
l’arquitecte municipal Sr. Guillermo Landrove Bossut, el qual s’inclou a l’expedient administratiu.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2013/0294 de 5 d’abril.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer.- APROVAR la incorporació de les prescripcions tècniques referides en la
proposta de la Ponència Tècnica en el document de la Modificació Puntual del PGOU de Sant
Pere de Ribes per ampliar els usos permesos de la Rambla del Garraf i regular l’ús de taller
artesanal del municipi aprovada provisionalment el 26 de novembre de 2012 en els termes que
s’indiquen en l’annex del present acord.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona als
efectes oportuns així com REMETRE tres còpies del Text refós de la Modificació Puntual del
PGOU de Sant Pere de Ribes per ampliar els usos permesos de la Rambla del Garraf i regular
l’ús de taller artesanal del municipi.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que tal com es va dir en la Junta de Portaveus és la
incorporació d’unes recomanacions i prescripcions que ha fet la pròpia Comissió d’Urbanisme.
El fet d’haver passat al Ple és perquè la Comissió d’Urbanisme de Barcelona es reuneix
el dijous 25 aprovant aquesta modificació avui, i així donarà temps perquè el dia 25 sigui
aprovada.
Com veuen la primera aprovació és de fa un any 24 d’abril del 2012, per la qual cosa
porten un any de tramitació amb la voluntat d’ampliar els usos permesos en la Rambla del
Garraf i l’ús de tallers artesanals del municipi que permetran la incorporació de més activitat
econòmica en el si del municipi.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime de dinou membres presents, dels vint-i-un que composen la Corporació.
ALTRES ASSUMPTES

16. Moció pel manifest corresponsals Catalunya Ràdio
La CCMA ha decidit prescindir, a partir de l'1 de maig, de la xarxa de corresponsals a tot
Catalunya. Una decisió que suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit. Un model que
ha permès donar veu als territoris indistintament de la seva influència, població o del seu color
polític.
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura
nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i informaven del
fets importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà un dels trets diferencials
de la Radio Nacional de Catalunya.
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No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que han treballat
amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions que
preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de I'iceberg d'un procés que portarà a la
reducció i a la mínima expressió la radio pública catalana.
És paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya construeixi estructures
d'estat i prescindeixi d'una de les principals: la radio pública.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns
125.000 euros anuals.
El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics s'ha reduït dràsticament
mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a grups de comunicació privats
passant dels 6 als 9,4 milions d'euros.
Que es traslladi aquesta proposta al Consell de Mitjans de Comunicació i als
corresponsals que ho han fet arribar.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
consideren important perquè entenen Catalunya Radio com un servei públic i com un model
d’èxit que donava cobertura a tot l’àmbit nacional.
Traient-se de sobre aquests col·laboradors territorials pensen que malgrat totes les
condicions econòmiques perden una bona oportunitat de continuar amb aquests paràmetres
de model d’èxit de cobertura nacional.
Pensen que no s’ha fet adequadament. Justificar que unes persones que han estat
treballant com “freelance”, pensa que no és just.
En aquest punt de la sessió s’incorpora de nou a la sala el Sr. José Asín Fernández
regidor del Partit Popular.
Pensa que malgrat aquest estar a precari de la seva situació de treball, i creu que la
feina feta s’ha manifestat com a molt notable i pensa que s’hauria de fer un esforç en el seu
manteniment. Això és el que els motiva a presentar conjuntament aquesta moció, que a més
creu que afecta a tres persones una companya del Garraf, una de l’Alt Penedès i un altre del
Baix Penedès, l’Alba López, la Mireia Esteva i en Ricard Vinyals, que formen part de la
cobertura de col·laboradors territorials.
Pensen que pot deixar en perill les corresponsalies comarcals. Sembla que no és cert
que, amb els contractes que la Corporació Catalana diu que posarà, aquests llocs es puguin
cobrir amb l’eficiència que es venia fent fins ara.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que han donat impuls a la presentació d’aquest manifest per l’Ajuntament
una mica seguint la via de que aquestes corresponsalies s’han posat en contacte amb els
grups municipals, i tal com es va rebre la proposta entenien que s’havia de fer per dos o tres
motius que ja s’han exposat, tot el tema de la precarització dels mitjans de comunicació
nacionals i tot el que suposa la veu dels àmbits locals i comarcals, com ha fet esmena el
company Garriga, pensen que allà on tenen que estar com a mínim garantits ha de ser sempre
en el servei públic.
El manifest és molt clar i prou contundent amb el canvi d’estratègia del Govern de la
Generalitat pel que fa els mitjans de comunicació quan per ells és el pilar que justifica i explica
tot això. Quan es parla de la comunicació s’està parlant d’un dret que tenen els ciutadans per
tenir abast i proximitat en aquella informació que ha de ser la garantia de determinats serveis
públics, com aquest cas, que facin les entitats o xarxes socials.
Aquests mitjans de comunicació posen a disposició la ciutadania a banda del Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, que evidentment tothom que vulgui ho pot consultar cada dia,
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però que segurament no és el mitjà més usual, per tant entenien, que només per aquest sol fet,
calia donar suport i per tant busquen el suport del Ple municipal.
Vol afegir a la proposta que aquest manifest es pugui traslladar als Consell de Mitjans de
Comunicació de Catalunya i al conjunt del grup de corresponsals que l’han fet arribar i espera
que el vot de la resta de forces polítiques favorable permeti que la comunicació sigui que s’hagi
aprovat el manifest.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que ja van comentar en la Junta de Portaveus que el seu grup també donarien suport a
aquesta moció o l’adhesió al manifest dels corresponsals de Catalunya Ràdio perquè creuen en
els models de proximitat i en són defensors del municipalisme com entitat i administració
pròxima als ciutadans, però també ho són en els altres àmbits, com el de la comunicació i per
tant la proximitat creuen que és un valor important a tenir en compte.
També allò que és públic per tant des d’aquí i amb aquesta proposta també volen dir que
no estan d’acord en que es produeixin retallades en l’àmbit públic, i en canvi no es produeixin
retallades, sinó increments en l’àmbit privat i en aquesta cas concret saben que el pressupost
dels mitjans de comunicació o aportacions que es fan als mitjans de comunicació privats han
augmentat i han disminuït aquelles aportacions que es fan als mitjans públics.
Creuen en aquesta proximitat com a valor i creuen també en lo públic com a valor, per
tant donaran suport a aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que el seu
grup en aquest punt han buscat la informació que els dóna l’altra part i s’entraria en una
discussió.
Els responsables de Catalunya Ràdio els diuen que no es perdrà aquesta comunicació
territorial que deia la Sra. Garrido.
No volen posar en dubte ni una part, ni l’altre per tant s’abstindran.
En el tema de les subvencions és cert que en el 2011 van ser de 6 milions a mitjans
privats i en el 2012 9 milions, però és que en el 2010 van ser de 19 milions. Això ho exposa per
completar la informació.
No dubten de la feina d’aquesta gent fins ara, però com és un tema que supera la
possibilitat d’opinar perquè són temes de litigis concrets.
Aclareix que el seu grup s’abstindrà.
A petició de la Sra. Scuderi s’afegeix un últim paràgraf a la proposta que digui: Que es
traslladi aquesta proposta al Consell de Mitjans de Comunicació i als corresponsals que
ho han fet arribar.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dotze vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i Unitat Municipal 9-Poble
Actiu, tres vots en contra per part del Partit Popular, i cinc abstencions de Convergència i Unió.

17. Moció del PSC i ICV-EUiA i UM9 sobre la reforma urgent de la Renda Mínima
d’Inserció i de suport a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania
Pren la paraula l’Alcalde aclarint una errada per part seva.
Explica que aquesta és una moció que va ser presentada inicialment pel grup del Partit
dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds EUiA. Posteriorment en el si de la
Junta de Portaveus, UM9 va expressar la voluntat de presentar una moció semblant, i
aleshores en vista d’una duplicitat va retirar la seva moció. Desprès va haver-hi un errada per
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part seva que no va avisar perquè l’encapçalament de la moció es canviés i s’inclogués a UM9
com a grup que presentava també la moció conjuntament.
Quedi clar als presents que es doni per presentada pels tres grups i demana que consti
així en l’acta.
L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió
social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per accedir o
bé mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta d’un
nou perfil de persones i famílies que s’han vist immerses en situacions de vulnerabilitat
econòmica i que poden abocar el futur dels seus fills i filles a la pobresa i l’exclusió social.
La darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener presenta unes
xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en 109.700
persones en relació a l’any anterior, un 14’15% més, situant la taxa de desocupació en 23’94%
amb un total de 885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de
266.800 i actualment hi ha 117.000 famílies sense cap ingrés.
L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies que
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que
els asseguri els mínims d’una vida digna”.
El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció
amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats essencials a persones
sense recursos i mentre se les preparava per a la seva inserció o reinserció social i laboral.
Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa.
Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha
realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest Programa a moltes
persones i famílies ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n, s’ha limitat la
permanència en el programa i s’ha condicionat la prestació econòmica a que el Govern tingui
disponibilitat pressupostària, entre altres modificacions.
Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de maig de
2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció, amb el clar
objectiu de no deixar desassistit un amplíssim col·lectiu de persones que estan patint de
manera més dramàtica la política de retallades exercides des del govern de CiU. Aquesta
iniciativa va rebre els vots favorables, a més dels socialistes, del grup d’Iniciativa VerdsEsquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Solidaritat. no
va prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i el Partit Popular
Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb
persones en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que modifiqui la
Renda Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una rendes mínimes a les persones sense
recursos econòmics.
Per aquest motiu el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una proposició
de llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el més aviat possible per tal de
procedir urgentment a la reforma de la llei que permeti retornar el caràcter de dret subjectiu i
que cap persona que reuneixi els requisits per accedir es quedi sense una prestació mínima i
sense ajut en la seva inserció sociolaboral.
A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una
gran part de la ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social veuen
com la manca de feina o de llar els aboca a una situació de precarietat econòmica que els
condueix cap a l’exclusió social, representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim
de lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té per objecte regular la Renda
Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’article 24.3 de l’Estatut
d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o famílies que es troben
en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa popular vol posar a l’agenda política i
social el debat necessari al voltant d’una mínima garantia de rendes imprescindible per minvar
el risc de ruptura de la cohesió social.
Per tot això, proposem al Ple de Sant Pere de Ribes l’adopció dels següents acords:
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1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció
(RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos
puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de
garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat
pressupostària.
2. Celebrem l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un
posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament.
3. Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del procés de
recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania.
4. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i
a les entitats socials del municipi.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que últimament s’ha tingut un increment notable de persones i famílies en risc d’exclusió
social degut a la pobresa econòmica que pateixen generats bàsicament per dos factors. Primer
la dificultat d’accedir al món laboral i per tant de trobar una feina o mantenir la feina que tenen
actualment, i en segon lloc és per la dificultat d’accedir o mantenir el propi habitatge.
Explica que aquests dos factors estan posant a moltes persones en situació de risc
d’exclusió social o de pobresa.
Davant d’això s’ha de reaccionar i aquí tenen una proposta de la Renda Garantida de
Ciutadania que va adreçat a les persones que no tenen cap tipus d’ingrés i que estan patint de
manera greu les conseqüències d’aquesta situació, de no tenir feina i d’haver de deixar la seva
vivenda habitual.
Des del Grup Parlamentari Socialista es va presentar una proposta de Renda Mínima
d’Inserció, el maig del 2012, a la qual van donar suport altres grups polítics com Iniciativa,
EUiA, Esquerra Republicana, Ciutadans, Solidaritat, però no va prosperar pel vot en contra de
Convergència i Unió i el Partit Popular.
Posteriorment s’ha presentat una nova proposició de llei per a que sigui debatuda en el
Ple del Parlament, però paral·lelament hi ha una iniciativa legislativa popular que demana la
Renda Garantida de Ciutadania amb la qual cosa estan d’acord, per tant s’adhereixen també
en aquesta reivindicació ciutadana que creuen que va en la línia que s’ha proposta des del
Parlament .
Presenten aquesta moció perquè s’adhereixen en aquesta iniciativa legislativa popular.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que creu que és bastant contundent el contingut del que la Plataforma ha
considerat important en el procés de la ILP.
Aquest dissabte es feia esment a un tema, que està per damunt de tots, la dignitat
humana, precisament el que vol recollir aquesta iniciativa legislativa popular és aquest element
de renda bàsica que va més enllà dels projectes que s’han fet sobre rendes mínimes d’inserció,
però quan es planteja aquesta ILP és per anar més enllà, es vol dir que no hi ha dret a que hi
hagi cap persona amb risc de pobresa. Creu molt important que els Ajuntaments es posicionin
al costat d’aquesta iniciativa i de la Plataforma, amb això el que estaran transmeten és que allà
on tenen representants els companys i companyes donaran suport en aquesta iniciativa, la
discutiran en el Parlament de Catalunya, i no es trobarà amb cap inconvenient de fer-se en el
municipi.
Segurament de tots els temes que es puguin tractar aquest serà el més important. Confia
que la resta de grups es sumin i s’adhereixin perquè sigui de tot el conjunt del municipi de Sant
Pere de Ribes.
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Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que des
del seu grup també demanen el suport de tot el Ple per aquesta moció.
Malgrat que sap que pot haver-hi contradiccions, però no deixarà de demanar-ho.
Creu que és una situació on tothom reconeix la gravetat del moment. Ningú posa en
qüestió les dades crues i cruels que ha portat la crisi. El patiment particular de moltes persones
és enorme.
La iniciativa legislativa popular els alegra perquè pensen que és un canvi en les
maneres, estan a favor de les iniciatives ciutadanes, que condicionen el Parlament i el
posicionament polític de les forces polítiques de Catalunya i amés creuen que ajuden a crear
consciència social amplia i un debat que consideren bàsic. Davant d’una realitat crua hi ha qui
diu que no hi ha solució i n’hi ha d’altres que si creuen que hi ha solució.
Pensa que la proposta de la iniciativa legislativa popular de renda garantida de
ciutadania els està dient precisament això, que no accepten que hi hagi persones que estiguin
per sota dels mínims del llindar de subsistència.
Aquest tipus d’aportacions les consideren molt importants i anima als grups polítics a
donar suport en això i a la ciutadania en general.
Ja tenen un altre model i troben interessant que hi hagi gent predisposada ha donar fer
pública i davant de les institucions que les coses es fan amb nivell de garantia i solvència.
La proposta no és de fum, està quantificada. És un càlcul de prioritzacions en els
pressupostos saber si es vol invertir en això o en altres coses. Pensa que és bona aquesta
sensibilització i aquest treball.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
aquesta moció o similars, no és la primera vegada que passen pel Ple, en el tema de la Renda
mínima d’inserció i votaran a favor encara que entenen que poden entrar en contradiccions
amb d’altres decisions que s’han pres al Parlament.
Ho veuen des d’un punt de vista local i pensen que és una discussió que s’ha de tenir al
Parlament doncs és qui decideix, però també entenen que des d’un punt de vista local en
aquest tema s’han de posar mínims perquè si no la gent truca a l’Ajuntament i des d’aquest
punt de vista hi donaran suport i es continuï discutint el que faci falta.
Els consta que es fan tots els esforços doncs la situació preocupa a tothom.
Hi ha el tema de no condicionar-ho al tema pressupostari. Pensa que estaria millor el fet
de prioritzar aquesta situació davant d’altres més que no condicionar-ho a qüestions
pressupostaries.
Entenen que és un tema molt sensible i de mínims i donaran suport per a seguir parlantho, i debatin i buscant solucions a la situació social actual.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Unitat Municipal 9-Poble
Actiu i Convergència i Unió, i tres abstencions per part del Partit Popular.

18. Moció del PSC i ICV-EUiA sobre la jubilació anticipada
El passat divendres 15 de març de 2013 el Consell de Ministres va aprovar un Reial
Decret Llei que endureix les condicions d’accés a la jubilació anticipada i parcial amb l’excusa
d’assegurar la viabilitat del sistema de la Seguretat Social.
Algunes de les mesures d’aquest reial decret són exigir un mínim de 35 anys cotitzats
per poder jubilar-se anticipadament de forma voluntària i 33 anys en el cas de les jubilacions
anticipades forçoses (mitjançant acomiadament) i parcials. També s’eleva l'edat per accedir a
aquestes modalitats (fins als 63 anys en el cas de rescissió obligatòria), en consonància amb la
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reforma de pensions de l’any 2011 que va elevar l'edat de jubilació legal dels 65 als 67 anys.
Però especialment preocupant és l’enduriment de les condicions per accedir al subsidi als més
grans de 55 anys. El Govern espanyol ha establert que, per cobrar-lo, no es tindran en compte
com fins ara només les rendes del beneficiari sinó les de la unitat familiar. La mesura no afecta
l'assegurança de desocupació, sinó el subsidi al qual tenen dret els treballadors en atur
després d'haver esgotat els fins a dos anys de la prestació. Els nous sol·licitants de subsidi per
desocupació més grans de 55 anys només hi accediran si les rendes obtingudes a la unitat
familiar dividida pel nombre de membres no supera el 75% del salari mínim professional,
exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
En definitiva, aquesta reforma trenca l’acord que en matèria de pensions va aconseguirse el febrer de l’any 2011, així com el consens polític i social del Pacte de Toledo. Es tracta
d’una reforma innecessària perquè la reforma de la jubilació anticipada i parcial ja estava
prevista a la llei 27/2011 amb un ampli acord social i polític. La reforma del Govern del PP farà
que jubilar-se abans de temps sigui més difícil i suposi una menor pensió, que faci falta més
edat, més cotització i augmentin les penalitzacions. A més, l’Executiu central ha recorregut a un
reial decret urgent sense cap justificació més enllà de servir abans els interessos de la banca i
dels plans de pensions privats que els de les persones.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament SANT PERE DE RIBES acordi:
1.- Instar al govern central perquè derogui aquest Reial Decret Llei 5/2013 per recuperar
el consens polític i social del Pacte de Toledo.
2.-Instar el Govern central a dialogar per buscar el màxim consens possible entre
sindicats, empresaris i partits polítics sobre l’edat i les condicions específiques per a jubilar-se
de forma anticipada.
3.-Denunciar la condemna a la misèria que suposa aquesta reforma per a les persones
majors de 55 anys que es prejubilin. Una reforma que comportarà més patiment i incertesa per
a molts treballadors i treballadores que, de sobte, han vist com les seves expectatives per
jubilar-se s’han endarrerit dos anys.
4.-Comunicar aquest acord al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Govern de la
Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de
Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta Portaveu del Partit Socialista de Catalunya
dient, que el passat divendres el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret de Llei que
endureix les condicions d’accés de la jubilació anticipada i parcial, per tant posa de manifest
algunes qüestions que són molt preocupats, no només el mínim dels anys cotitzats, que han
canviat tant en la voluntària com la forçosa, sinó que especialment pensa que és preocupant
l’enduriment que ha fet en les condicions per accedir al subsidi als més grans de 55 anys.
El Govern espanyol ha establert que per a cobrar-ho no es tindran en compte les rendes
del beneficiari, sinó les rendes d’unitat familiar. La mesura no afecta a l’assegurança de
desocupació sinó al subsidi al qual tenen dret els treballadors en atur desprès d’haver esgotat
els dos anys de prestació.
Els nous sol·licitants de subsidi per desocupació més grans de 55 anys només hi
accediran a les rendes obtingudes en la unitat familiar dividida pel nombre de membres que no
superi el 75% del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de les dues pagues
extraordinàries. Això representa una davallada molt important en els drets que representen el
cobrament del s subsidis i tot el que seria la jubilacions anticipades.
Creuen que no només les mesures són antisocials, sinó també la manera de fer-les, amb
el que s’ha trencat el consens polític i social que hi havia i que hi ha hagut fins ara amb el pacte
de Toledo que va representar pel que fa el tema de les pensions un abans i un desprès amb la
manera d’acordar un tema tant delicat com seria el tema de les jubilacions i pensions, per tant
entenen que seria convenient recuperar aquest esperit del pacte de Toledo, amb el qual es va
arribar a consensos polítics i socials amplis.
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En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. Javier Rodríguez Méndez,
regidor del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que totes les mobilitzacions hagudes en el si de les organitzacions per veure
com està afectant tot això. Ja han hagut de suportar les retallades i ara se’ls està dient que no
hi haurà suficients serveis públics futurs, per la qual cosa considera que s’ha de manifestar el
rebuig a tot això.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que el
seu grup també donarà suport a la moció. Els motius entre d’altres és que en aquests moments
amb la reforma feta i publicada el 16 de març passat, 5/2013, no només es condemna a
persones de més de 55 anys a una dura realitat i difícil sortida per la manca de treball, sinó que
és la tercera reforma que es fa i creuen que és la més dura.
Donaran suport a la moció i en segon terme el seu grup amb segons quins sindicats són
bastant crítics perquè pensen que es fan signar uns acords que han rebotat terriblement en
contra.
Pensen que no hi ha dret que s’hagin trencat els acords del Pacte de Toledo i creuen
que hi ha objectius amagats de la caixa de jubilacions, que en aquests moments és un capital
molt estimat per les empreses privades. Fa por que es vulgui anar cap aquí i que això pugui
comportar la privatització de les pensions.
Creuen que amb les pensions passa el mateix que amb la sanitat, que la sanitat privada
tirar endavant, si la sanitat pública tirar del carro. Amb les pensions passa el mateix s’està
trencat i consideren que comportarà una situació de penúria econòmica per molta gent.
Pregunta si en la llei hi havia una disposició transitòria que permetia que hi hagués acord
amb els treballadors i pregunta si s’ha fet des de l’Ajuntament aquest tràmit.
Pren la paraula l’Alcalde dient, que es va fer una circular interna de l’Ajuntament en el
que tothom que estava en aquestes condicions podia expressar la seva voluntat d’apuntar-se.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal regidor de Convergència i Unió dient, que
donaran suport a la moció presentada. Entenen que les decisions a què fa referència aquesta
llei entren en una situació complicada sobretot pels descendents de la gent major de 55 anys.
Condicionar l’ajuda en aquesta gent, pels fills entenen que és un problema important.
Els consta que company Campuzano, Diputat a Madrid, està treballant en aquest sentit.
El seu grup donarà suport a
consensuades.

la moció perquè s’intentin buscar solucions més

I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, Unitat Municipal 9-Poble
Actiu i Convergència i Unió, i dos vots en contra per part del Partit Popular.

19. Moció del grup municipal d’Unitat Municipal 9 pels drets socials i contra les
retallades i la corrupció
En aquest punt de la sessió s’incorpora de nou a la sala el Sr. Javier Rodríguez
Méndez, regidor del Partit Popular.
L'estat de Benestar que se'ns prometia i que hem finançat amb els nostres impostos, i els
de les nostres mares i pares, avis i àvies, no ha arribat a consolidar-se mai. Ara encara més, en
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el context actual de crisi econòmica mundial, ¿podem parlar d’un estat democràtic, quan més
de mig milió de persones no tenen dret a gaudir d’una vida digna? Una de cada cinc persones
de l'estat espanyol lluita cada dia per poder menjar o dormir en un lloc cobert. Una de cada tres
ancianes ha de convertir l’economia domèstica en un trencaclosques per arribar a final de mes
perquè ha dedicat tota o gran part de la seva vida a la feina no remunerada i les pensions
públiques no li reconeixen tot el seu treball. Centenars de persones malviuen en assentaments
i una de cada tres aturades no cobra la prestació. Nenes i nens passen gana a les escoles (no
tenen garantit el principal àpat del dia) perquè las beques per aquest concepte també s’han
retallat i no arriben a les famílies que ho necessiten. És un fet real que cada cop hi ha més
persones que decideixen treure's la vida com darrera opció abans de ser desnonades i sabent
que, després de quedar-se sense casa, només els quedarà un deute que obstaculitzarà, o farà
impossible, totes les opcions que intentin emprendre en el futur, tot això fruit d’una llei
hipotecaria que ho permet, i que la mateixa UE per boca del tribunal de Luxemburg ha
sentenciat que la llei hipotecaria espanyola defensada pel PP és abusiva fet denunciat
reiteradament de la PAH.
Més dades: 665.000 persones es troben sense feina a Catalunya, 30 anys de reformes
laborals impulsades per els diferents governs espanyols PSOE i PP al capdavant dels diferents
governs, amb els suport indispensable de la centre dreta autonomista representada
essencialment per CiU i PNB que ens han portat fins aquesta situació : acomiadar més
fàcilment els treballadors, abaixar els salaris, retallades en matèria de drets socials, a la
privatització de recursos públics a preu de saldo, deixant a la cuneta als més febles, més de
2,2 milions , un 22% de la població, viu per sota el llindar de pobresa. Són especialment
vulnerables els col·lectius majors de 65 i els menors de 16 anys. Un 32% de les famílies
catalanes tenen dificultats per arribar a finals de mes, cosa que afecta sobretot les famílies
nombroses i les monoparentals. Això significa que la pobresa colpeix especialment als menors;
de fet, un de cada quatre infants és pobre. El novembre d’enguany el 70% de persones sense
ocupació registrades hauran esgotat les prestacions d'atur contributives i els subsidis que fins
ara els han sostingut. Mentrestant, una minoria de grans empresaris, multinacionals i banquers
s'enriqueixen encara més, augmentant les desigualtats que fan créixer la marginació i
l'exclusió.
El Garraf (13.593 persones sense feina) és un territori profundament afectat per aquesta
situació; el desmantellament de fàbriques, la deslocalització productiva, dels darrers anys han
estat factors colpidors i traumàtics, el tancament de les PIMES és una constant, amb les
segones pitjors xifres de tot l’estat espanyol. Tot i així, els nostres governs municipals no es
mostren capaços de desenvolupar iniciatives serioses per fer front a la tragèdia; més enllà
d'una molt deficient i cada cop més ensorrada assistència social, convertida en molts casos en
caritat paternalista cap als desafavorits, incapaç de contribuir a la transformació d’aquesta
realitat i combatre d’arrel les causes de l'empobriment de la ciutadania. Les dades d’atur al mes
de febrer ens diuen que 13.593 persones sense feina .A Vilanova i la Geltrú hi havia 6.6775
persones a l'atur, a Sant Pere de Ribes 3.155, a Sitges 1.624, a Cubelles 1.325, a Canyelles
433 i a Olivella 318. I això tenint en compte que no totes i tots els desocupats acaben
registrant-se a l'atur.
Hem de donar-li el tomb al mitjó... nosaltres som majoria!.
Cal lluitar pel que és nostre, en defensa de la nostre dignitat, pel dret al treball, pel dret
de decidir, per una educació pública en català que ofereixi igualtat d'oportunitats a tothom, i per
una sanitat pública universal que doni a tothom el mateix dret a la vida i salut, pel dret a la
alimentació i en defensa dels drets dels infants, per una societat inclusiva i per la igualtat de
gènere i contra el racisme. I molt especialment cal fer efectiu el dret a l’habitatge i als serveis
públics de qualitat, i el repartiment del treball i la riquesa. Eradiquem la corrupció, i tot aquell qui
la permet o se’n beneficia.
En aquest sentit------(organització o grup municipal)---- presentem aquesta moció al ple
de la corporació en un acte de recolzament a l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf, per tal
de que el ple prengui posicionament sobre els punts plantejats seguidament:
1.
Volem que el nostre ajuntament compleixi el paper de defensa de la ciutadania,
per això exigim el seu reforçament en matèries de treball, serveis socials, sanitat, habitatge i
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ensenyament, per entendre que aquests son les institucions mes properes a la ciutadania i en
conseqüència el referent més proper a l’hora de demanar el seu suport.
2.
Dinamització dels actius municipals, des del patrimonial fins al personal.
publicació de les propietats municipals a la web especificant l’ús que se’n fa per optimitzar el
seu aprofitament.
3.
Revisió de contractes tant els directes de l’Ajuntament com els que tenen a
través d’altres organismes supramunicipals com la Mancomunitat, creació d’un pla públic
d’ocupació que promogui la contractació directa i a l’hora un servei d’orientació i
acompanyament i inserció laboral amb atenció a les persones amb discapacitats.
4.
Establir la coordinació entre les oficines d’ocupació municipals i serveis públics
d’orientació laboral amb l’oficina de treball de la Generalitat. I la creació de tallers pre-laborals.
5.
Fomentar les cooperatives amb plans especials que incloguin formació,
informació i aprofitament dels recursos infrautilitzats, Impulsar i ajudar a la seva consolidació de
cooperatives agràries, horts urbans, projectes de recuperació d’espais i infraestructures i banc
de terres.
6.
Creació de grups de recerca activa de feina, gratificacions fiscals per a la
contractació d’aturats de llarga durada així com els majors de 50 anys i les persones que no
perceben cap ingrés en la unitat familiar.
7.
Retorn dels serveis públics, privatitzats o externalitzats. Aturar i recuperar els
recursos econòmics desviats cap a les escoles no públiques i empreses privades.
8.
Gestió municipal de tots els serveis, tot absorbint les contractacions i
subcontractacions. Llars d’infants municipals assequibles, per totes aquelles famílies que ho
necessitin i adaptables a les necessitats familiars.
9.
Garantir l’alimentació correcta de totes les nenes i nens del municipi a través
dels menjadors escolars i els serveis socials. Col·laboració mitjançant convenis amb les entitats
socials que treballin en el camp del tercer sector.
10.
Cessió d’infraestructures i suport tècnic per a les entitats que treballin en
projectes de bancs d’aliments i menjadors socials i en oficines dels drets socials que ajudin a
resoldre els problemes derivats de l’actual crisis.
11.
Ens cal un Pla d’habitatge social amb implicació de les constructores socials
amb una política de necessitats que contempli:
• Mesures urgents contra l’habitatge buit: confecció d’un cens, increment de l’IBI al
màxim als propietaris que els mantinguin , realitzar un pla d’habitatge per al veïns que es
quedin sense llar, creació d’un parc de lloguer social.
• Mesures contundents de foment del lloguer. L’accés a l’habitatge no pot ser només
considerat com accés a la propietat.
• Impedir el tractament de l’habitatge com a bé d’inversió.
• Exercir el control sobre les pràctiques especulatives amb l’objectiu d’eradicar-les.
• Centrar en els municipis la garantia del dret a l’habitatge i la política d’habitatge social.
• Declarar el municipi zona lliure de desnonament que els ajuntaments trenquin relacions
amb les entitats financeres que desnonin.
• No cobrar les plusvàlues ni altres impostos a les famílies desnonades així com l’IBI.
12.
Reducció dels sous abusius i les dietes dels càrrecs polítics dins de
l’administració local així com les aportacions als grups municipals i els regidors de l’oposició
I per tot el que exposem, demanem al ple de la corporació que tingui en consideració pel
seu de bat i votació de les propostes que tot seguit enunciarem i que aquestes siguin
traslladades a la Presidència del Parlament de Catalunya, al President del Govern de
Catalunya i al President del Govern espanyol, així com als grups representats dins el parlament
de Catalunya.
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Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
entenen que la moció té un doble objectiu.
Primer recollir, expressar i donar veu a l’assemblea dels drets socials que apleguen
diverses plataformes, entitats, organitzacions, sindicats et., en la lluita i difusió i voluntat perquè
la població prengui consciència social sobre la situació en la qual es troba el país i en la
necessitat que la població s’afegeixi i es mogui. El passat 14 d’abril l’assemblea pels drets
socials va fer una marxa que va recórrer algunes de les poblacions de la comarca que va ser
un bon èxit de participació i que a més va ser un punt de partida per la continuïtat d’aquesta
lluita que entenen i comparteixen i que és necessària per fer front a la situació.
En segon lloc la moció contempla un seguit de propostes que entenen que és un llistat
extens de propostes molt interessants i que creuen que l’Ajuntament ha de tirar endavant i
donaran el suport perquè es faci.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds EUiA dient, que des del seu grup van manifestar la voluntat de presentar aquesta moció
al Ple.
Pensa que el primer objectiu ha quedat força clar i explicat pel company Carandell, i
mostra el treball fet des de la Plataforma dels Drets Socials.
També n’hi ha un altre que és el compromís ferm que han de tenir els ajuntaments en un
context en el que volen garantir aquests drets. Hi ha algunes de les propostes de la moció que
segurament ja s’apliquen, d’altres que s’apliquen i no com els agradaria, altres de les quals no
saben quina capacitat han de tenir per a poder-les fer, però no poden dir que no volen intentarho, ni dir que no els pertoca.
Pensen que s’ha de reforçar el paper que tenen els ajuntaments i consideren que han de
posar els punts importants.
Hi ha una discussió actualment en els ajuntaments sobre la gestió dels serveis públics i
aquesta és una moció que els pot permetre això. Creu que s’han d’emplaçar a fer un debat,
doncs l’increment de l’IVA, en la contractació pública els ha suposat un increment de la
despesa en un percentatge elevat.
Com exemple es poden quedar amb les xifres de que es va haver de modificar el
pressupost a finals d’any i pagar l’IVA dels contractes que tenien vigents des de que va entrar
en vigor la modificació de l’IVA.
La despesa que suposa això pels ajuntament els estar posant molt malament i el servei
no està millor. L’Estat els apuja l’IVA, per l’altre no els permet contractar persones, ni crear
oferta pública i es pregunta com s’ho faran.
Creu important davant d’aquest debat, a nivell de municipi, posar davant de les persones
i la ciutadania quina és la disponibilitat de fer-ho, quins són els serveis que consideren
essencials i bàsics, no només perquè la llei ho digui, sinó tots aquells serveis necessaris.
Tot això ho plantegen des de la perspectiva de l’acompanyament i la garantia.
Quan presentaven la moció veien el contingut de la mateixa i que es planteja el posar
damunt de la taula que es comprometien a tractar una sèrie de punts, que des de les diferents
entitats i xarxes i plataformes socials que estan treballant a peu de carrer i amb la problemàtica
que té actualment la gent avui en dia, és trobar per un costat apropar-nos i l’altre és tot allò que
tenen la capacitat de fer, i altre assentar les bases de com comencen a fer aquestes coses.
Coses que suposaran un canvi, no en la línia de la modificació de la Llei de Bases de Règim
Local, sinó al contrari.
Així tindrien els tres objectius que persegueix la moció i que es comprometin no només a
aprovar-la sinó a continuar el debat i que no quedi només com un posicionament de vot, i que
es vagi una mica més enllà.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
aquesta moció l’han analitzada pel context i pel que diu.
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Valoren la intenció de la moció de fer un pla d’acció municipal en el tema de la situació
social i creuen que el plantejament es pot compartir.
Com deia la Sra. Scuderi es planteja un debat prou interessant i com a base de debat el
seu grup ho veu interessant. De fet podrien estar d’acord en molts punts. D’altres entenen que
no són viables des de l’Ajuntament perquè ells no poden prendre acords sense saber si és de
la capacitat, no només econòmica sinó també jurídica, com exercir el control obre les
pràctiques especulatives amb l’objectiu d’eradicar-les. Ho veuen com una base de debat a la
qual estant oberts. En aquest sentit si es vol fer aquest debat s’ofereixen a buscar aquest
esperit per arribar a enteniments, però les mesures concretes entenen que no les poden
prendre de la manera que estan redactades perquè entrarien en contradicció amb la capacitat
jurídica i econòmica de l’Ajuntament, per tant no donaran suport a la moció.
Pensen que es barregen les coses, i si es vol obrir un debat per una mena de pla d’acció
social el seu grup estaran oberts a parlar-ne amb tot el Govern.
Ja en el tema dels pressupostos ja van dir que el tema social era el primer que s’hauria
de blindar, i determinar no ser carta d’intercanvi o negociació i veure realment les necessitats i
marcar-les clarament.
Entenen que des de l’ajuntament i com a grup municipal no poden donar suport perquè
moltes de les mesures entren en contradicció amb la capacitat jurídica i econòmica de
l’Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta, Portaveu del Partit Socialista dient, que
des del seu grup estan d’acord amb la majoria dels punts i del contingut.
Són expressions de voluntats polítiques que s’han de fer efectives, però algunes de les
propostes vindrien acompanyades per un informe negatiu o negatiu suspensiu, o amb
observacions per part d’Intervenció, doncs els dirien que no són competències o prioritats o que
no són els serveis bàsics. Vol que això es tingui en compte alhora de fer els plantejaments per
tenir la valentia desprès, que malgrat hi hagi un informe en determinada línia siguin capaços de
dir que aquesta és una prioritat política i es tiri endavant.
El seu grup proposaria un tretzè punt per incloure en aquest recull de propostes, per
poder donar suport en el cas que s’accepti.
El punt seria:” 13.
demanar tant al Govern Central com a la Generalitat que aporti
els recursos necessaris per fer front a les necessitats anteriorment esmentades i acabi d’una
vegada per totes amb el dèficit històric de les Entitats Locals, que són les administracions
públiques més properes als ciutadans i ciutadanes i que pateixen en primera línia els efectes
devastadors d’aquesta crisi.”
Si s’inclou aquest tretzè punt, donarien suport a la proposta.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal9 dient, que el
seu grup no té cap problema amb la incorporació d’aquest punt.
De fet quan se’ls ha dit fora de la taula, pensaven que estava contemplat, el fet que els
ajuntament tinguessin, no només la voluntat política, sinó la capacitat de fer-ho.
Respecte el tema de la Intervenció demana que es deixi estar, i que no s’aprofiti perquè
per ells els mereix tots els respectes. Ells mantenen un posicionament i saben que qualsevol
informe de la intervenció està en un marc de posicions polítiques diferenciades, per tant els
mereix tot el respecte i consideració vers la persona que ho fa.
En el tema de les competències, vol fer un toc d’atenció perquè no vol que els passi com
a l’Ajuntament de Barcelona, que li surten al carrer iniciatives populars i el mateix Alcalde ha de
donar contesta. Pensen que davant de la realitat actual el seu grup està per assumir, tal com
deia la Sra. Bàrbara, coses que s’han de polir.
Fan una proposat una proposta de regidoria superadora de la mesa anticrisi que permeti
la inclusió i participació de tots els grups en temes municipals. Li sembla que és una proposta
que s’havia fet en algun altre moment, aclareix que el debat està obert.
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Respon el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que en el tema
del debat recorda que hi havia una taula anticrisi i el seu grup ho va promoure, desprès es van
fer dues reunions i posteriorment es va dissoldre.
El punt 13è, que proposa el Partit Socialista continuaran votant que no perquè els
sembla estrany i còmic el que s’està fent.
S’alegra que es voti aquesta moció per part del Govern, tot i que el seu grup no donarà
suport, perquè hi ha un punt que diu reducció dels sous abusius i les dietes dels càrrecs
polítics, i exposa que el tema abusiu és opinable i estarà bé veure que passa en aquest sentit.
Ho destaca perquè la Sra. Scuderi ha vist, sobre una cosa que ell mateix plantejava, una
possible contradicció entre dos punts i estarà bé veure el que ella signarà i desprès el que
decideix fer amb el seu propi sou que per a molta gent és abusiu.
Estan oberts al debat i és veritat que moltes d’aquestes postures s’hauran de tirar
endavant, estan oberts a debatre-les, a portar mesures concretes, i ha Intentar que els informes
de Secretaria i Intervenció siguin correctes.
Respon la Sra. Bàrbara Scuderi, dient, que de les propostes que hi ha dins la moció no
n’hi ha cap que entri en incompetències que no tingui l’Ajuntament, només pot haver-n’hi
alguna de complicada de gestionar. Com creació d’ocupació que ho tenen prohibit. Fins fa un
any els ajuntament contractaven gent.
Sobre el tema de la resta de punts fàcilment encaixen en coses que poden fer, amb
d’altres que estan fetes com temes d’espais, d’estructures , d’entitats, de xarxes, habitatge et.,
estan fetes i iniciades.
S’estan comprometen per veure com es fan aquestes coses.
MOCIO DEFINITIVA
L'estat de Benestar que se'ns prometia i que hem finançat amb els nostres impostos, i els
de les nostres mares i pares, avis i àvies, no ha arribat a consolidar-se mai. Ara encara més, en
el context actual de crisi econòmica mundial, ¿podem parlar d’un estat democràtic, quan més
de mig milió de persones no tenen dret a gaudir d’una vida digna? Una de cada cinc persones
de l'estat espanyol lluita cada dia per poder menjar o dormir en un lloc cobert. Una de cada tres
ancianes ha de convertir l’economia domèstica en un trencaclosques per arribar a final de mes
perquè ha dedicat tota o gran part de la seva vida a la feina no remunerada i les pensions
públiques no li reconeixen tot el seu treball. Centenars de persones malviuen en assentaments
i una de cada tres aturades no cobra la prestació. Nenes i nens passen gana a les escoles (no
tenen garantit el principal àpat del dia) perquè las beques per aquest concepte també s’han
retallat i no arriben a les famílies que ho necessiten. És un fet real que cada cop hi ha més
persones que decideixen treure's la vida com darrera opció abans de ser desnonades i sabent
que, després de quedar-se sense casa, només els quedarà un deute que obstaculitzarà, o farà
impossible, totes les opcions que intentin emprendre en el futur, tot això fruit d’una llei
hipotecaria que ho permet, i que la mateixa UE per boca del tribunal de Luxemburg ha
sentenciat que la llei hipotecaria espanyola defensada pel PP és abusiva fet denunciat
reiteradament de la PAH.
Més dades: 665.000 persones es troben sense feina a Catalunya, 30 anys de reformes
laborals impulsades per els diferents governs espanyols PSOE i PP al capdavant dels diferents
governs, amb els suport indispensable de la centre dreta autonomista representada
essencialment per CiU i PNB que ens han portat fins aquesta situació : acomiadar més
fàcilment els treballadors, abaixar els salaris, retallades en matèria de drets socials, a la
privatització de recursos públics a preu de saldo, deixant a la cuneta als més febles, més de
2,2 milions , un 22% de la població, viu per sota el llindar de pobresa. Són especialment
vulnerables els col·lectius majors de 65 i els menors de 16 anys. Un 32% de les famílies
catalanes tenen dificultats per arribar a finals de mes, cosa que afecta sobretot les famílies
nombroses i les monoparentals. Això significa que la pobresa colpeix especialment als menors;
de fet, un de cada quatre infants és pobre. El novembre d’enguany el 70% de persones sense
ocupació registrades hauran esgotat les prestacions d'atur contributives i els subsidis que fins
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ara els han sostingut. Mentrestant, una minoria de grans empresaris, multinacionals i banquers
s'enriqueixen encara més, augmentant les desigualtats que fan créixer la marginació i
l'exclusió.
El Garraf (13.593 persones sense feina) és un territori profundament afectat per aquesta
situació; el desmantellament de fàbriques, la deslocalització productiva, dels darrers anys han
estat factors colpidors i traumàtics, el tancament de les PIMES és una constant, amb les
segones pitjors xifres de tot l’estat espanyol. Tot i així, els nostres governs municipals no es
mostren capaços de desenvolupar iniciatives serioses per fer front a la tragèdia; més enllà
d'una molt deficient i cada cop més ensorrada assistència social, convertida en molts casos en
caritat paternalista cap als desafavorits, incapaç de contribuir a la transformació d’aquesta
realitat i combatre d’arrel les causes de l'empobriment de la ciutadania. Les dades d’atur al mes
de febrer ens diuen que 13.593 persones sense feina .A Vilanova i la Geltrú hi havia 6.6775
persones a l'atur, a Sant Pere de Ribes 3.155, a Sitges 1.624, a Cubelles 1.325, a Canyelles
433 i a Olivella 318. I això tenint en compte que no totes i tots els desocupats acaben
registrant-se a l'atur.
Hem de donar-li el tomb al mitjó... nosaltres som majoria!.
Cal lluitar pel que és nostre, en defensa de la nostre dignitat, pel dret al treball, pel dret
de decidir, per una educació pública en català que ofereixi igualtat d'oportunitats a tothom, i per
una sanitat pública universal que doni a tothom el mateix dret a la vida i salut, pel dret a la
alimentació i en defensa dels drets dels infants, per una societat inclusiva i per la igualtat de
gènere i contra el racisme. I molt especialment cal fer efectiu el dret a l’habitatge i als serveis
públics de qualitat, i el repartiment del treball i la riquesa. Eradiquem la corrupció, i tot aquell qui
la permet o se’n beneficia.
En aquest sentit------(organització o grup municipal)---- presentem aquesta moció al ple
de la corporació en un acte de recolzament a l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf, per tal
de que el ple prengui posicionament sobre els punts plantejats seguidament:
1.
Volem que el nostre ajuntament compleixi el paper de defensa de la ciutadania,
per això exigim el seu reforçament en matèries de treball, serveis socials, sanitat, habitatge i
ensenyament, per entendre que aquests son les institucions mes properes a la ciutadania i en
conseqüència el referent més proper a l’hora de demanar el seu suport.
2.
Dinamització dels actius municipals, des del patrimonial fins al personal.
publicació de les propietats municipals a la web especificant l’ús que se’n fa per optimitzar el
seu aprofitament.
3.
Revisió de contractes tant els directes de l’Ajuntament com els que tenen a
través d’altres organismes supramunicipals com la Mancomunitat, creació d’un pla públic
d’ocupació que promogui la contractació directa i a l’hora un servei d’orientació i
acompanyament i inserció laboral amb atenció a les persones amb discapacitats.
4.
Establir la coordinació entre les oficines d’ocupació municipals i serveis públics
d’orientació laboral amb l’oficina de treball de la Generalitat. I la creació de tallers pre-laborals.
5.
Fomentar les cooperatives amb plans especials que incloguin formació,
informació i aprofitament dels recursos infrautilitzats, Impulsar i ajudar a la seva consolidació de
cooperatives agràries, horts urbans, projectes de recuperació d’espais i infraestructures i banc
de terres.
6.
Creació de grups de recerca activa de feina, gratificacions fiscals per a la
contractació d’aturats de llarga durada així com els majors de 50 anys i les persones que no
perceben cap ingrés en la unitat familiar.
7.
Retorn dels serveis públics, privatitzats o externalitzats. Aturar i recuperar els
recursos econòmics desviats cap a les escoles no públiques i empreses privades.
8.
Gestió municipal de tots els serveis, tot absorbint les contractacions i
subcontractacions. Llars d’infants municipals assequibles, per totes aquelles famílies que ho
necessitin i adaptables a les necessitats familiars.
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9.
Garantir l’alimentació correcta de totes les nenes i nens del municipi a través
dels menjadors escolars i els serveis socials. Col·laboració mitjançant convenis amb les entitats
socials que treballin en el camp del tercer sector.
10.
Cessió d’infraestructures i suport tècnic per a les entitats que treballin en
projectes de bancs d’aliments i menjadors socials i en oficines dels drets socials que ajudin a
resoldre els problemes derivats de l’actual crisis.
11.
Ens cal un Pla d’habitatge social amb implicació de les constructores socials
amb una política de necessitats que contempli:
• Mesures urgents contra l’habitatge buit: confecció d’un cens, increment de l’IBI al
màxim als propietaris que els mantinguin , realitzar un pla d’habitatge per al veïns que es
quedin sense llar, creació d’un parc de lloguer social.
• Mesures contundents de foment del lloguer. L’accés a l’habitatge no pot ser només
considerat com accés a la propietat.
• Impedir el tractament de l’habitatge com a bé d’inversió.
• Exercir el control sobre les pràctiques especulatives amb l’objectiu d’eradicar-les.
• Centrar en els municipis la garantia del dret a l’habitatge i la política d’habitatge social.
• Declarar el municipi zona lliure de desnonament que els ajuntaments trenquin relacions
amb les entitats financeres que desnonin.
• No cobrar les plusvàlues ni altres impostos a les famílies desnonades així com l’IBI.
12.
Reducció dels sous abusius i les dietes dels càrrecs polítics dins de
l’administració local així com les aportacions als grups municipals i els regidors de l’oposició.
13.
demanar tant al Govern Central com a la Generalitat que aporti els recursos
necessaris per fer front a les necessitats anteriorment esmentades i acabi d’una vegada per
totes amb el dèficit històric de les Entitats Locals, que són les administracions públiques més
properes als ciutadans i ciutadanes i que pateixen en primera línia els efectes devastadors
d’aquesta crisi.
I per tot el que exposem, demanem al ple de la corporació que tingui en consideració pel
seu debat i votació de les propostes que tot seguit enunciarem i que aquestes siguin
traslladades a la Presidència del Parlament de Catalunya, al President del Govern de
Catalunya i al President del Govern espanyol, així com als grups representats dins el parlament
de Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dotze vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i Unitat Municipal 9-Poble
Actiu i vuit vots en contra per part de Convergència i Unió i el Partit Popular.
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny,
regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA.

20. Moció d’Unitat Municipal 9 per l’aturada del Pla pilot de vianalització de la plaça de la
Vila
El passat dia 2 d'abril es va ser presentat el pla pilot de vianalització de la placa de la
Vila. En la mateixa reunió vam comunicar al regidor responsable la necessitat que observaven
de comunicar als veïns i comerços de la zona afectats les voluntats del pla, els canvis
proposats i les noves regulacions pel que fa a l'espai i la circulació.
Enteníem i així li vam expressar al regidor en la reunió que malgrat les voluntats
expressades en els documents lliurats per part del govern municipal sobre participació i
comunicació amb els veïns no hi havia cap reunió ni entrevista concertada, tot i que s'havia
donat entrada pel registre municipal de diferents instàncies a l'alcalde en la que entre altres es
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demanava una reunió per debrate el tema i es proposaven algunes consideracions al mateix
pla.
En la reunió, el grup municipal que subscriu aquesta moció, va deixar clara en tot
moment la necessitat de diàleg i comunicació davant el que enteníem estava generant angoixa
i intranquil·litat sobretot per conèixer via rumors la proposta pilot que des de l'equip de govern
es pretenia portar a terme. De la reunió vam sortir amb I'estranya sensació de que ni se'ns feia
cas ni se'ns volia escoltar i que el que teníem davant era un anomenat pla pilot que es faria si o
si, malgrat el que vam argumentar.
Després de la reunió hem estat coneixedors de la reunió que la regidoria responsable va
tenir amb els comerços afectats i veïns, la mateixa reunió dels comerços i veïns del sector feta
en les dependències municipals i darrerament de les recollides de signatures que en un sentit o
altre venen fent-se.
Entenem que aquesta era la pitjor situació a la que calia arribar, la d'enfrontar uns veïns
amb altres. Pensem que del que es tracta no es de posar en confrontació uns interessos
enfront d'altres sinó d'harmonitzar els interessos generals i alhora de convèncer de les bones
intencions del pla, tant pel que fa a posar l'espai per gaudir-lo millor com a ciutadans com per la
dinamització del sector. I tant aquesta harmonització com aquest saber convèncer no passar
per parlar d'un suposat interessos generals anònims sinó per tenir en compte els interessos
particulars dels veïns i comerços afectats dins l’interès general de la població i el viure millor.
Per això instem al Ple de la Corporació a aprovar els següents acords:
1. Aturar el pla pilot de vianalizació de la placa de la Vila i obrir un període de debat,
comunicació i participació obert amb els veïns i comerços de la zona afectada.
2. Mantenir una informació fluida i clara als grups municipals sobre el tema.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
els han preguntat si mantenen la moció i confirma que serà així doncs no tenen la total
confiança que les coses s’estiguin fent com creuen que s’han de fer, amb el diàleg suficient
amb les persones afectades.
Per això la mantindran per defensar que s’aturi el Pla Pilot i perquè es mantingui la
comunicació per seguir treballant.
Respon l’Alcalde dient, que volien demanar que es retirés la moció perquè ja han
explicat diverses vegades quin era el pla de participació.
El divendres va haver-hi la primera reunió, amb la participació de 30 veïns. Aquest
divendres hi ha un altre dia de participació perquè tothom pugui venir i expressar la seva opinió
i el Govern explicarà els seus criteris.
A partir d’aquí cadascú assumirà les seves responsabilitats i per això creuen i així ho van
expressar en la Junta de Portaveus, que si bé podia tenir algun motiu la desconfiança el
dimarts de la setmana passada, aquest dilluns desprès de la primera reunió i estar convocada
la segona jornada de participació entenien que no hi ha motiu per aquesta desconfiança. Ans al
contrari creuen que serà posar negre sobre blanc i en aquesta cas deixar clar que el que es vol
és precisament polititzar un exercici de participació i és exactament al contrari del que la
participació hauria de tenir, el polititzar la discussió i deixar que els ciutadans participin
lliurament i sense condicionants en un tema que es posa a consulta el Govern de l’Ajuntament.
Explica que era en aquest sentit que demanaven que es retirés la moció perquè si no el que
s’entén és que es vol polititzar aquest tema, cosa que no és la voluntat d’aquest Govern.
Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes regidor de Convergència i Unió dient, que
sobre aquest tema ja van expressar el passat Ple, que va demanar informació complementaria,
i de la qual la resposta ha estat nul·la, només se’ls diu que properament es passarà per Junta
de Govern. Va demanar informació tècnica i econòmica del projecte et..., com així també van
fer en la reunió que van mantenir amb el regidor corresponent.
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La qüestió és, que la resposta haguda de reunions amb els veïns, que sí es podria haver
quedat sobre la taula, però en qualsevol cas pensaven donar suport en aquesta proposta. Ja
van expressar en el seu moment que la forma de fer-ho els va semblar que no era adient.
En aquests moments hi ha unes reunions amb els veïns de les quals volen que se’ls
facin arribar les al·legacions presentades pels veïns i les respostes que se’ls dóna des del
Govern, si és que finalment continua aquest pla endavant.
Entenen que tal com es va plantejar no estava adequat a la situació del moment.
La bona voluntat que té el pla feia referència a aspectes que el pla de mobilitat ja
contemplava, per tant no dubten de la bona intenció que pugui tenir, però consideren que les
formes no han estat les adients.
S’han recollit signatures per part dels veïns i comerciants això vol dir que el neguit sobre
aquest tema s’ha posat sobre la taula. Els demanen que si s’ha de fer i es vol continuar amb la
mesura de vianalització s’aturi el ritme es tingui en compte a totes les parts. Es consensuï de
forma més adient i es tinguin en compte als actors que hi intervenen i es busqui una solució
per a tothom.
Pensa que amb un pla d’aquesta índole no és possible fer una sèrie d’actuacions i canvis
constantment. Altre cosa és que per alguna circumstancia concreta es faci algun canvi de
direcció, però quan es fa un pla de vianalització com aquest s’han de contemplar moltes coses,
no només de mobilitat, comercial et., perquè és una àrea que està tocant a una zona comercial,
que en el seu dia es va crear, i que es va quedar aturat i no s’ha tornat a saber res més, per
tant pensen que hauria d’haver una dinamització comercial de l’entorn i no s’ha fet, i d’alguna
manera pensa que també afectaria en aquesta situació comercial. Per això deia que és més
important, que no el fet que es pugui tancar un carrer, o fer un canvi de direcció, que els
sembla correcte, però hi ha més elements a tenir en compte que no només el canviar algun
aspecte de canvi de direcció cap a un carrer o altre.
Aquesta és una de les qüestions tractades amb el regidor corresponent. El pla no els
sembla malament, però considera que hi ha altres coses a tenir en compte no només
governació, sinó també urbanisme, via pública. Pensa que hi ha altres coses a tenir en compte i
que no han vist en cap moment elements de judici més enllà del canvi de fletxes o canvi de
plaques de prohibit aparcar.
Els demanen que tinguin en compte altres elements i s’aturi i es tingui en compte el
seguiment, s’estableixin els elements que combinin els veïns et.
Si continua la proposta donaran suport a la moció.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
mantindran la moció.
Per altre banda vol dir que l’estat actual de la qüestió és fruit de la preocupació veïnal.
Com sembla que es farà si o si, és quan la gent es mou i protesta.
També vol referència a que la posició de fer política a una organització política no ho
acaba d’entendre perquè portar una situació a un lloc on es fa política.
Respon l’Alcalde dient que en tot cas segur que ho ha entès malament i ho torna a
repetir, no ha dit que una formació política no pugui fer política està dient que continuar portant
aquesta moció endavant quan el tema de la participació, cosa que en teoria està demanant
aquesta moció, ja s’està fent i aplicant el que vol dir és que es vol polititzar la participació.
No pas que un grup polític no faci política perquè és la seva funció, però polititzar la
participació és contrari al concepte de participació ciutadana. Aquest és el criteri del seu grup,
possiblement els criteris que tenen siguin divergents del que representa la participació.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dotze vots a favor de Convergència i Unió d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu i del
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Partit Popular, i set vots en contra per part i Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal.

21. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: Belen García
Pregunta: dice que su pregunta la dirige al regidor Perona. Quiere que se les
informe de la fecha prevista para la remodelación del establecimiento de la
Comisaría de la Policía Local en Can Puig. Quiere saber si se les entregará el
proyecto; si se les dará traslado a los regidores; los plazos; y cuando se prevé que
esté el tema finalizado.
Observacions:
Resposta:
En data 26.03.2013, en una reunió de la Junta de Portaveus, es va lliurar als grups
municipals els plànols amb la proposta d’adequació de Can Puig. En aquests
moments els serveis tècnics municipals estan acabant de perfilar el projecte i tant
bon punt com estigui enllestit i es disposi de la consignació pressupostària adient es
continuarà amb el procés. Tal i com es va acordar en el seu moment, es continuarà
donant puntal informació d’aquest tema a la Junta de Portaveus.

Àrea destinatària: Desenvolupament Territorial
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: dice que quieren saber que actuaciones se están llevando a cabo desde
el Ayuntamiento respecto al abandono del edificio de la antigua Peugeot. Pregunta
si se ha contactado con la empresa propietaria y si se ha obtenido alguna
respuesta.
Observacions:
Resposta:
Des de mitjans de 2011 l'Ajuntament està en contacte amb la propietat del referit
immoble (antiga Peugeot), qui ha manifestat en diverses ocasions que està
preparant la documentació necessària per tramitar la llicència d'enderroc de l'edifici
argumentant que l'estat de l'edifici no és responsabilitat d'ells en tant que es deu
als robatoris i a la constant entrada de gent al·liena a la propietat.
En el mes de maig d'aquell any, a petició de l'Ajuntament, la propietat va procedir a
tapar uns pous que havien quedat oberts i que comportaven un risc cert per a les
persones.
Posteriorment la propietat es va posar en contacte amb l'Ajuntament per explicar
que havien mantingut converses amb un grup de joves que volien utilitzar les
instal·lacions existents per dedicar-les a la pràctica de l' airsoft, consistent en un
"esport" d'estratègia basat en simulacions bèl·liques a canvi de mantenir l'immoble
en condicions mínimes de seguretat.
L'Ajuntament els va comunicar que els acords entre particulars no eren de
competència municipal però que s'hauria de conèixer i valorar la procedència de
dita pràctica en una via tant concorreguda del municipi.
En data 11 de gener de 2013 va entrar per registre la petició d'autorització per
practicar l'airsoft a l'edifici de la Rambla del Garraf que en data 12 de març de 2013
i d'acord amb els informes emesos per governació i per l'àrea de desenvolupament
territorial va ser denegada per la Junta de Govern Local.
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Actualment s'està preparant la incoació d'un expedient d'ordre d'execució amb la
finalitat de que la propietat dugui a terme l'enderroc o aquelles mesures que siguin
necessàries per garantir la seguretat i salubritat exigida.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: rampa para personas discapacitadas en la Biblioteca Josep Pla.
Observacions:
Resposta:
L’he d’informar del següent:
Aquest Servei de Cultura treballa conjuntament amb els Serveis Tècnics
d’Urbanisme per trobar la millor solució per la supressió del graó existent a
l’actualitat i transformar-lo en una rampa d’accés a la biblioteca.
Un cop aquest Servei de Cultura disposi de la informació necessària i la
disponibilitat pressupostària requerida per fer l’actuació, es procedirà a executar-la.
Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: José Asín
Pregunta: pregunta si se ha realizado algún acto preventivo sobre l’escola
Mediterrània.
Observacions:
Resposta:
Des del departament corresponent, s’exposa que aquesta pregunta es va contestar
anteriorment des del servei de Sanitat.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: respecte l’activitat de piscina a les escoles volen saber com ha quedat,
doncs sembla que cada ajuntament decideix que fa amb la piscina de les escoles.
Volen informació de com s’ha quedat en aquesta qüestió.
Observacions:
Resposta:
Li hem de contestar el següent:
• Que pel curs 2012 – 2013, l’Ajuntament va proposar realitzar l’activitat a
l’estiu, fora de l’horari escolar, en les piscines exteriors, per estalviar el cost
dels trasllats.
• Que davant la petició de les AMPES de realitzar l’activitat en horari lectiu i
conèixer el cost dels trasllats, per estudiar la possibilitat d’assumir-lo,
l’Ajuntament va fer l’oferta de continuar oferint l’activitat dels cursos
anteriors, mitjançant un pagament de 12 € per nen i curs.
• Que atesa la resposta d’AMPES i centres, on alguns declinaven l’oferta i
d’altres tenien una participació minoritària, l’Ajuntament va decidir retirar la
proposta.
• Que atenent la informació de les AMPES, on expliquen les dificultats que
tenen per aconseguir els diners necessaris per adquirir material escolar,
l’Ajuntament en la reunió amb les escoles i AMPES del passat 26 de febrer,
va comunicar que destinaria els diners de la natació a subvencionar material
escolar dels centres educatius.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
98

Ple ordinari
22 d’abril de 2013

Pregunta: explica que en l’últim Consell de participació que va haver-hi en la llar
Els 3 Pins, sap que es va manifestar el malestar respecte l’augment de preu de les
tarifes. Es va parlar que s’havien generat moltes places vacants i no es considerava
justa la redistribució de quotes feta. En l’acta es demanava que l’Ajuntament
reflexionés sobre aquesta qüestió i que actués per tal de buscar solucions. Volen
saber la resposta donada per part de l’Ajuntament en aquesta qüestió.
Observacions:
Resposta:
Li hem de manifestar que:
L’Ajuntament aprovarà la convocatòria de subvencions per bonificar el preu de les
llars d’infants, segons nivell de renda, pel curs 2013-2014. D’entrada es garanteix
el sistema que ha permès al 50% de les famílies bonificar-se en les quotes, tot i
que s’estan estudiant sistemes complementaris, sempre que les possibilitats
pressupostàries ho permetin.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Social)
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: referent a la informació sobre l’ambulatori, esmentada amb anterioritat,
que s’esperava de la Generalitat demanen que se’ls faci arribar quan la rebin.
Observacions:
Resposta:
A hores d’ara, no tenim cap informació novedosa.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: respecte a una pregunta realitzada en el Ple anterior sobre les persones
amb dificultats de mobilitat per accedir al Camp de Futbol, la resposta ha estat que
es pot demanar al Conserge del camp que obri la porta. Creuen que s’han d’establir
altres alternatives doncs per les persones que tenen dificultat és tant difícil accedir
al camp, com accedir al conserge.
Observacions:
Resposta:
Li hem d’informar que les persones amb mobilitat reduïda, poden informar a
qualsevol del personal del bar que ells avisaran als conserges ràpidament per tal
que obrin l’accés per on volen accedir-hi.
De totes maneres, els concessionaris de la instal·lació ens han informat que els conserges ja
estan utilitzant aquest sistema amb una persona amb mobilitat reduïda que accedeix a la
instal·lació i que no en tenen coneixement o de noves necessitats, que a ells no els hi ha fet
arribar aquestes peticions.

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: José Luis Llàcer
Pregunta: insiste en que los badenes reductores de velocidad están en mal estado
de conservación, cosa que también hace extensiva a la Rambla del Garraf, pregunta
si se piensa hacer alguna actuación respecto a eso.
Observacions:
Resposta:
Pel que fa als elements reductors de velocitat (bandes de cautxú), a mida que es
van fent malbé, la idea és treure’ls tots gradualment. Tot i no existir una norma
imperativa que reguli la seva tipologia (l’Ordre de Foment de l’any 2008 és
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aconsellada però no obligada per a les vies urbanes), s’està comprovant que el seu
manteniment es fa inviable a curt i mig termini. Així mateix, la imminent i gairebé
segura modificació normativa de les velocitats permeses, faran que no calguin
elements reductors en vies públiques, sinó més control amb l’aparell cinemòmetre
d’aquelles conductes, mínimes, que infringeixin les normes i posin en perill la
seguretat dels usuaris de les vies.

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: José Luis Llàcer
Pregunta: expone que es la tercera vez que solicita una visita oficial al teatro de
Roquetas y al Local de Ribes. Espera que su petición sea atendida y expone que
todo este tema hace surgir dudas del por qué no se enseña.
Observacions:
Resposta:
Tant bon punt els tècnics determinin que les condicions d'accés a aquests dos
edificis són les idònies per fer una visita, l’organitzarem.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Tomàs Carandell
Pregunta: demana informació sobre el que va succeir en la fira d’estocs a Ribes,
amb el subministra de llum. Hi ha diverses queixes.
Observacions: s’adjunta informe sobre la situació (62RINF13.006-INCIDENCIA
Carrer Nou – Pç. Marcer.pdf).
Resposta:
La Fira d’estocs a Ribes va ser una iniciativa organitzada per l’Associació de
Comerciants Fem Ribes el passat 16 de març.
Aquest acte, va comptar amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, que continua treballant per la promoció i dinamització del comerç local a
través de les associacions comerciants del municipi Fem Ribes i UCER.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va col·laborar en aquest acte tant amb suport
tècnic com amb la logística, que dins les nostres possibilitats vam poder oferir a
l’associació de comerciants per ajudar a tirar endavant la realització de la fira.
o Assessorament tècnic: gestió d’informar a la Generalitat de l’actuació
portada a terme i llistat de participants, tal i com estableix la llei.
o Coordinació entre departaments (Cultura, Esports, Governació,
Serveis i Medi Ambient): informació, reserva i control de l’accés a l’espai
de firal, per no fer coincidir diferents actes i facilitar amb la senyalització
adequada i de manera provisional el bon funcionament de l’acte.
o Manteniment de l’espai: l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es va fer
càrrec de fer coincidir els torns de neteja de l’espai amb la fira i van poder
comptar amb diferents cubells de brossa addicionals repartits per l’espai
firal.
Es van ajustar els horaris del camió de recollida de residus diària a l’horari
de l’acte per facilitar el muntatge a l’hora proposada pels comerciants.
o Punts de Llum i Suport logístic: A banda de les diferents converses i
peticions de les necessitats tècniques en quant a la llum, es va fer una
reunió in situ on es va valorar i proposar la instal·lació òptima per donar
llum a les diferents carpes previstes per l’associació, entre el que es
preveien bars i restaurants, que normalment necessiten més potencia.
Es va donar resposta a aquestes necessitats fent una despesa per part de
l’Ajuntament en material de ferreteria per adequar els cables així com
material de suport a la instal·lació.
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o Carpes: L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va cedir 10 carpes.
Al tractar-se d’un acte organitzat per una entitat que no és el propi ens local,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no es pot fer responsable de les fallides
elèctriques en el subministrament de la llum, sent la mateixa associació
organitzadora de l’acte la que ha de vetllar per tenir un Servei d’emergència
contractat.
Tot i així, durant el matí i aprofitant que una de les tècniques de Promoció
Econòmica treballa el cap de setmana, va visitar la fira a primera hora i va parlar
amb els organitzadors i vetllar pel bon funcionament a l’hora del muntatge.
Posteriorment, va acudir en una ocasió durant el matí, un tècnic de serveis que va
comprovar el funcionament elèctric i que també va actuar durant la tarda quan es
va produir la fallida, avisant a l’empresa concessionària del manteniment de
l’enllumenat públic per resoldre el problema.
De fet, s’adjunta una explicació tècnica detallada de la fallida elèctrica sol·licitada
per part del Dept. de Serveis d’aquest Ajuntament.

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: Tomàs Carandell
Pregunta: pregunta si el govern té previstos els pressupostos. Com està el tema
de la previsió d’ingressos. Demana informació en general.
Observacions:
Resposta:
El pressupost està elaborat des del mes de setembre, document que tenen els
partits des de l’aleshores. El fet que no estigui encara aprovat el pressupost de
Garraf Promocions (els grups de l'oposició no ho han considerat adient)
impossibilitar aprovar un pressupost de l'ajuntament. Per una altra banda, dir que
la previsió d’ingressos és de 22314077,28 euros.

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: Joan Garriga
Pregunta: torna a reiterar i preguntar de nou el per què no tenia registre d’entrada
el document de la Fiscalia. Exposa que no se li ha contestat la pregunta i s’ha
deixat pendent de resposta. Explica que només demanava perquè el document no
tenia registre d’entrada. Ara afegeix que vol saber el número i dia del registre
d’entrada del document de la Fiscalia.
Observacions: s’adjunta text del correu electrònic enviat als portaveus dels grups
municipals en data 2 d’abril. Així mateix, s’adjunta document en qüestió
(SECRETARI.PDF).
Resposta:
Bon dia!
Com podreu comprovar, l’escrit mitjançant el qual la Fiscalia demanava informació
sobre Garraf Promocions, es va registrar d’entrada el 13 de febrer de 2013 a les
14’05h, és a dir, el mateix dia que va entrar a secretaria via mail i el mateix dia, de
fet, en que està datat el document en qüestió.
Tant bon punt va arribar el document de la Fiscalia, la Secretaria General de
l’Ajuntament va trametre per mail a l’alcaldia l’esmentat document en PDF, el qual
va ser registrat unes hores més tard pel servei corresponent, concretament a les
14’05h del 13 de febrer de 2013 com es pot comprovar.
Als portaveus dels grups (senyores Garrido, Scuderi, Gabaldà i senyors Giralt i
Rodríguez) se’ls va enviar des de l’alcaldia (a les 19’24h del mateix 13 de febrer) el
document PDF que Secretaria va enviar a l’alcaldia a primera hora, (document com
s’ha dit encara sense registrar i que es va registrar degudament a les 14’05h
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d’aquell mateix dia com queda ben palès), raó per la qual, el document no tenia
encara el “segell” d’entrada a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Gràcies.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Social)
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: diu que a un mes de la finalització de la pròrroga atorgada a l’empresa
que gestiona els casals d’avis voldria saber en quina fase del procés està i si els
usuaris poden emetre alguna opinió respecte al projecte de gestió de l’empresa
que pugui guanyar la licitació.
Observacions:
Resposta:
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DELS CASALS
DE GENT GRAN A SANT PERE DE RIBES
1) JGL 18/12/2012:
- Aprovació de la pròrroga del contracte de la gestió del servei públic dels
Casals municipals de Gent Gran amb l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO
FORMAL, SRL., amb les mateixes condicions del contracte administratiu
signat en data 1/1/2009 i fins que l’Ajuntament no realitzi la nova
adjudicació i contractació d’acord amb un nou procediment que s’està
tramitant simultàniament. (per tant la pròrroga està activa i no finalitza fins
que es faci una nova adjudicació).
- Aprovació d’una autorització de despesa de 49.76f2,88 euros, per un període
de 4 mesos (1 de gener al 30 d’abril del 2013).
2) JGL 18/12/2012:
- Aprovació del Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives
particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regiran el procediment
obert per adjudicar el contracte del servei dels Casals municipals de Gent
Gran de Sant Pere de Ribes.
- Aprovar una autorització de despesa, per adjudicar el contracte del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei de casals
municipals de gent gran de Sant Pere de Ribes, segons el següent detall:
El cost estimat del servei es preveu en 279.389,53 € IVA inclòs. Aquest cost
es retribuirà d’una banda pels ingressos propis dels serveis i per l’altra banda
amb l’aportació estimada de l’Ajuntament que serà de 203.728,60 € IVA
inclòs anuals, millorable a la baixa. L’import de 98.713,75 euros s’abonarà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 11101-232-22720 (externalització,
dinamització Casal d’Avis Ribes), i l’import de 105.014,85 euros a càrrec de la
partida pressupostària 11102-232-22720 (externalització, dinamització Casal
d’Avis Roquetes).
El valor estimat del contracte (4 anys) és de 814.914,40 €.
- El termini del contracte serà de 2 anys, prorrogable d’any en any fins a un
total de 4 anys, comptant a partir de l’endemà de la signatura del contracte.
-

El plec de clàusules de la licitació es susceptible de reclamacions, que es
podran interposar en el termini de 20 dies hàbils, a partir de l’endemà del
dia en que es publiqui l’anunci d’exposició pública en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També es publicarà i en el Perfil de contractant i en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació.

DOGC 7/1/2013 Publicació dels plecs
BOP 9/1/2013 Publicació dels plecs
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WEB municipal: http://www.santperederibes.cat/perfil del contractant i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament (del 27/12/2012 al 4/2/2013)
Durant els termini d’exposició al públic les persones interessades podien presentar
les al·legacions o reclamacions que consideressin oportunes. Transcorregut el
termini es va comprovar que ningú no havia presentat cap reclamació ni al·legació.
No obstant això l’Ajuntament sempre ha estat, i està, obert a escoltar qualsevol
tipus d’opinió o consideració al respecte que pugui comportar un benefici per a la
gestió d’aquests equipaments municipals.
3) 6/2/2013 ACTA MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ per qualificar la
documentació administrativa del procediment. Obertura dels sobres A, amb la
documentació administrativa de les ofertes presentades, amb el següent resultat:
- Serveis d’educació no formal SL
- Esport 3 serveis alternatius SL
- Ocitravi SL
Es comprova que la documentació presentada és correcta.
4) 11/2/2013 ACTA MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ per qualificar la
documentació tècnica la qual depèn d’un judici de valor. Obertura dels sobres C. Es
constituirà un Comitè d’Experts per avaluar les ofertes.
5) 11/03/2013 ACTA MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ per valorar
l’informe del Comitè d’experts i obrir els sobres de l’oferta econòmica de la
contractació. A continuació es procedeix a l’obertura del sobre amb l’oferta
econòmica.
6) 12/03/2013 ACTA MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ per valorar les
ofertes econòmiques de la contractació.
7) 18/03/2013 ACTA MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ; per valorar
definitivament les ofertes econòmiques i tècniques de la contractació.
L’oferta més avantatjosa és la presentada per SENFO SL, amb una total de 40
punts.
8) 3/04/2013 Decret 146/2003 d’Alcaldia conforme s’aprova requerir a Serveis
educació no formal SL (SENFO SL) com a licitador que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en aquest procediment per contractar el servei de gestió dels Casals de
Gent Gran del municipi.
9) 8/04/2013 Es requereix a l’empresa, perquè acrediti, en un termini de 10 dies
hàbils, diferent documentació i una garantia definitiva de 17.960,89 euros (5% de
l’import d’adjudicació).
10) D’acord com estipulen els plecs aprovats, una vegada l’empresa acrediti la
documentació requerida i dipositi la fiança es procedirà a l’adjudicació definitiva de
la gestió del servei, que haurà de ser aprovada per la JGL que correspongui i es
fixarà la data per formalitzar el contracte entre l’Ajuntament i l’empresa. La resta
d’empreses disposaran del termini legal per presentar els recursos que considerin
oportuns, si s’escau.
Tots els tràmits s’han portat a terme d’acord amb el procediment obert per
contractar aquest servei i que es va establir en els plecs de clàusules jurídiques,
econòmiques i administratives aprovat i publicat tal com s’ha detallat en aquest
document.

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: voldria saber per quin motiu es va canviar la sol·licitud de la subvenció
PUOSC que inicialment anava destinada a la resolució a les patologies detectades a
la Casa de la Vila i ara es demana pel concepte de manteniment municipals i
enllumenat públic quan repetidament s’ha dit als mitjans de comunicació que la
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prioritat era la Casa de la Vila (afegeix que no tenim projecte de Rehabilitació de
Can Puig com a tal).
Observacions:
Resposta:
Al PUOSC hem demanat subvenció tant per la Casa de la Vila com per Can Puig com
a projectes prioritaris. Atès que les normes actuals del PUOSC no permeten
demanar subvencions per projectes de mes de 500.000€ i així mateix hi ha altres
àmbits subvencionables, s'han demanat també per a d'altres projectes, si bé, com
s'ha dit, els principals son la Casa de la Vila i Can Puig en les línies d’àmbits
subvencionables de a) reparació i b) rehabilitació.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: perquè hem de pagar 26.000 € del Servei d’Iniciatives Econòmiques de
la Mancomunitat quan l’Ajuntament disposa del mateix servei, tal com s’encarrega
la regidora de Promoció Econòmica de recordar-nos, i que tenim persones adscrites
a aquest servei municipal.
Observacions: s’adjunta informe sobre la situació (62RINF13.006-INCIDENCIA
Carrer Nou - Pç Marcer.pdf).
Resposta:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està portant a terme diferents accions de
suport a les empreses locals a través del SIE (Servei d’Iniciatives Econòmiques de
la Mancomunitat Penedès - Garraf) i del Departament de Promoció Econòmica.
Encara que comparteixen objectiu comú ( donar suport a les empreses ) les dos
entitats tenen competències diferents i diferents línies d’actuació:
Les competències del Servei d’Iniciatives Econòmiques es basen en donar
recolzament a les polítiques municipals en l’àmbit destinat a la creació de noves
empreses: (foment de la cultura emprenedora) realitzant accions com:
•

Assessorament en el procés de creació de l’empresa: Realització del Pla
d’Empresa, informació sobre tràmits legals, capitalització de l’atur,
tramitació d’ajuts i subvencions per ajudar a finançar el projecte.
• Realització de tertúlies adreçades a les persones emprenedores sobre
diferents temes empresarials.
• Seminaris i tallers de generació d’idees i creació d’empreses als instituts i
altres centres de formació per fomentar la cultura emprenedora.
• Accions de sensibilització adreçades a persones aturades en recerca de
feina.
Les competències del Departament de Promoció Econòmica envers les empreses,
estan orientades a accions de consolidació i el creixement empresarial així com a la
dinamització i promoció empresarial realitzant altres accions de suport com :
• Servei d’assessorament i punt d’informació empresarial actualitzat: Atenció
de consultes a empreses locals.
• Promoure jornades empresarials per potenciar l’associacionisme / xarxes
networking i formació.
• Celebració del Concurs Empresa pel foment de les empreses locals, adreçat
a diferents sectors empresarials.
• Promoció en la participació de les empreses locals en activitats del municipi:
com empreses turístiques i de diversa tipologia empresarial.
• Realització de fires i esdeveniments per posar en valor sectors estratègics
amb l’objectiu de fer projecció del municipi.
• Dinamitzar el comerç local i els centres comercials urbans a través del
suport a les associacions de comerciants del municipi.
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La dinàmica de treball es de col·laboració i cooperació entre el SIE (Servei
d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès - Garraf) i el Dpt. de
Promoció Econòmica, sent aquest el coordinador de les accions realitzades pel SIE.

Àrea destinatària: Desenvolupament Econòmic i Social (Econòmic i Ocupació)
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: diu que respecte al tema dels comerciants que es van quedar sense
llum en la fira de l’altra dia, en hora punta. Demana la informació del que ha
passat, ja que la queixa per part dels organitzadors, ha estat important.
Observacions:
Resposta:
La Fira d’estocs a Ribes va ser una iniciativa organitzada per l’Associació de
Comerciants Fem Ribes el passat 16 de març.
Aquest acte, va comptar amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, que continua treballant per la promoció i dinamització del comerç local a
través de les associacions comerciants del municipi Fem Ribes i UCER.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va col·laborar en aquest acte tant amb suport
tècnic com amb la logística, que dins les nostres possibilitats vam poder oferir a
l’associació de comerciants per ajudar a tirar endavant la realització de la fira.
o Assessorament tècnic: gestió d’informar a la Generalitat de l’actuació
portada a terme i llistat de participants, tal i com estableix la llei.
o Coordinació entre departaments (Cultura, Esports, Governació,
Serveis i Medi Ambient): informació, reserva i control de l’accés a l’espai
de firal, per no fer coincidir diferents actes i facilitar amb la senyalització
adequada i de manera provisional el bon funcionament de l’acte.
o Manteniment de l’espai: l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es va fer
càrrec de fer coincidir els torns de neteja de l’espai amb la fira i van poder
comptar amb diferents cubells de brossa addicionals repartits per l’espai
firal.
Es van ajustar els horaris del camió de recollida de residus diària a l’horari
de l’acte per facilitar el muntatge a l’hora proposada pels comerciants.
o Punts de Llum i Suport logístic: A banda de les diferents converses i
peticions de les necessitats tècniques en quant a la llum, es va fer una
reunió in situ on es va valorar i proposar la instal·lació òptima per donar
llum a les diferents carpes previstes per l’associació, entre el que es
preveien bars i restaurants, que normalment necessiten més potencia.
Es va donar resposta a aquestes necessitats fent una despesa per part de
l’Ajuntament en material de ferreteria per adequar els cables així com
material de suport a la instal·lació.
o Carpes: L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va cedir 10 carpes.
Al tractar-se d’un acte organitzat per una entitat que no és el propi ens local,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no es pot fer responsable de les fallides
elèctriques en el subministrament de la llum, sent la mateixa associació
organitzadora de l’acte la que ha de vetllar per tenir un Servei d’emergència
contractat.
Tot i així, durant el matí i aprofitant que una de les tècniques de Promoció
Econòmica treballa el cap de setmana, va visitar la fira a primera hora i va parlar
amb els organitzadors i vetllar pel bon funcionament a l’hora del muntatge.
Posteriorment, va acudir en una ocasió durant el matí, un tècnic de serveis que va
comprovar el funcionament elèctric i que també va actuar durant la tarda quan es
va produir la fallida, avisant a l’empresa concessionària del manteniment de
l’enllumenat públic per resoldre el problema.
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De fet, s’adjunta una explicació tècnica detallada de la fallida elèctrica sol·licitada
per part del Dept. de serveis d’aquest Ajuntament.

Àrea destinatària: Acció Comunitària i Convivència
Regidor/a remitent/a: Lluís Giralt
Pregunta: respecte el tema de la il·luminació del camp de futbol de Ribes, al qual
se li va sostreure el coure, vol saber quina previsió de costos s’ha fet respecte
aquesta qüestió.
Observacions:
Resposta:
Li hem d’informar que s’ha demanat un pressupost i el cost de la reposició del
material sostret és de 6.577,85 €.

Àrea destinatària: Governació
Regidor/a remitent/a: Francesc Pérez
Pregunta: diu que ahir se’ls va presentar el projecte pilot de vianalització de la
Casa de la Vila, però voldrien que se’ls passes alguna cosa més del que ja se’ls va
lliurar. Vol saber amb quin pressupost es compte per a fer tot el proposat, doncs el
pressupost està prorrogat des de fa dos anys i com sempre s’havia dit que el Pla de
mobilitat no estava en marxa perquè no hi havia diners, ni tampoc el Pla del Casc
antic i pensa que s’han de tenir en compte moltes coses i el sorprèn que no hi hagi
cap referència tècnica, ni econòmica del tema. Demana tots els informes tècnics i
pressupostaris que tenen previstos per desenvolupar-ho abans de la propera
reunió.
Observacions:
Resposta:
Durant els propers dies es presentarà a aprovació per la JGL una proposta al
respecte.

Àrea destinatària: Alcaldia i Presidència
Regidor/a remitent/a: Anna Gabaldà
Pregunta: diu que s’ha vist pels mitjans de comunicació que està prevista
l’ampliació de l’espai que ocupa la Policia Local a Can Puig i con no saben si això
repercutirà en altres canvis voldrien més informació i la reorganització prevista per
aquest espai.
Observacions:
Resposta:
En data 26.03.2013, en una reunió de la Junta de Portaveus, es va lliurar als grups
municipals els plànols amb la proposta d’adequació de Can Puig. En aquests
moments els serveis tècnics municipals estan acabant de perfilar el projecte i tant
bon punt com estigui enllestit i es disposi de la consignació pressupostària adient es
continuarà amb el procés. Tal i com es va acordar en el seu moment, es continuarà
donant puntal informació d’aquest tema a la Junta de Portaveus.

Àrea destinatària: Espai Públic, Sostenibilitat i Medi Ambient
Regidor/a remitent/a: Albert Bernadàs
Pregunta: deixo per impossible saber per quin motiu no hi ha llum a l’entrada de
Mas Solers perquè causa més rialles que solucions i respostes adequades.
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Observacions:
Resposta:
La Rbla. del Garraf, tot i no estar en manteniment, SECE fa el control d' encesa. Fa
uns dies que, quant ens vau avisar, SECE ens va comunicar que l' enllumenat
estava funcionant amb normalitat. Ara bé, la part de Rambla del Garraf, zona del
Parc d' Oci, és de conservació privada, i pel que sabem, van patir molts robatoris de
cable i tenen tot un sector apagat.

22. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- S’inicia el torn de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Javier Rodríguez
Méndez, regidor del Partit Popular pregunta si es farà alguna actuació respecte al Web
municipal. Creuen que s’hauria de fer alguna actuació el més aviat possible perquè funcioni
mínimament.
Segon.a).- Segueix el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient, que sobre la
resposta de l’escola Mediterrània no li sembla massa correcta com està contestada. La
resposta no té a veure sobre el que van demanar.
Segueix dient, que en el pleno del 18 de diciembre se les contesta, “que de manera
continuada, cada 2 mesos aproximadament, desbrossem, inspeccionem i tractem amb raticida
una franja perifèrica dels espais laterals de l’escola”.
Sigue la intervención del Sr. Asín, exponiendo que ha sido solicitado reiteradamente por
este grupo municipal, que de forma periódica se les informe sobre estás actuaciones, y cada
cuando se realizan.
Vuelven a solicitar que se les informe, sin la necesidad de estar recordándolo en cada
pleno.
Creu que les respostes que se’ls donen no són les més convenients.
Tercer.a).- Pren la paraula el Sr. Joan Garriga Quadres, regidor d’Unitat Municipal 9 dient,
que prega a l’Equip de Govern, ja que en la seva 1ª intervenció no se li ha deixat explicar-se,
demana es recullin les preguntes formulades i se li contestin:
b).- Respecte al que ha exposat el company, sobre la pàgina Web, sembla que l’estudi
sobre transparències de la Universitat Autònoma, posiciona l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes en un 25% i sembla que està per sota de la mitjana de la capacitat d’informació.
Demana que la nova Web s’ajusti al màxim als criteris de transparència.
Quart.a).- Pren la paraula el Sr. José Luís Llàcer Martínez, regidor d’Unitat Municipal 9
dient, que referente a la pregunta sobre la visita al teatro de Roquetes i Local de Ribes. La
respuesta ha sido, “que tan bon punt es determinin que les condicions, per la visita als edificis,
són idònies s’organitzarà”. Pregunta si esta respuesta es seria
La visita es para ver precisamente en que condiciones están los equipamientos.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, regidor d’Unitat Municipal 9
demana un aclariment sobre el tema de la fira d’estocs a Ribes i el problema hagut amb
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l’enllumenat. Creu que era compromís de l’Ajuntament que hi hauria llum, i se li respon que no
és responsabilitat de l’Ajuntament la fallida elèctrica en ser un altre organització.
Pregunta si l’Ajuntament es compromet a donar la llum i aquesta falla, no és
responsabilitat de l’Ajuntament?
Sisè.a).- Pren la paraula el Sr. Albert Bernadàs Escartín, regidor de Convergència i Unió
dient, agraeix el lliurament de respostes en divendres.
b).- Demana per escrit les al•legacions que facin els veïns i comerciants sobre el pla de
vianalització de la plaça de la Vila i les respostes que es lliuraran.
c).- Discrepa amb d’altres opinions expressades, creu que Intervenció i Secretaria
sempre s’expressen tècnicament i no pas personalment. Considera que el personal de la casa
està contractat perquè emeti judicis tècnics. Poden estar-hi políticament més o menys d’acord,
però continuen sent judicis tècnics que estan per respectar-los i no qüestionar-los.
Respon l’Alcalde dient, que no ha fet valoracions ni ha escoltat valoracions que
qüestionin la professionalitat dels serveis tècnics de la casa.
Hi ha hagut alguna valoració dient que no estaven d’acord amb alguna qüestió
concreta, però no pas que no fos tècnicament correcte.
Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes, regidor de Convergència i Unió
preguntant en quin estat està la urbanització Mas Alba i quin temps fa que no hi ha reunió amb
ells per informar-los dels tràmits per acabar el procés que està engegat.
b).- Hi ha hagut dos esvorancs a la cruïlla de Lluís Companys amb el carrer Cervantes, i
l’altra al final del carrer de les Planes.
Demana saber a què han estar deguts i quina és la solució que s’ha plantejat.
c).- Ha vist que es va tancar el pont de les Parellades i vol saber que va passar.
d).- Vol fer un prec respecte un talús que pot caure per la pluja en el racó de Can
Cuadras perquè hi ha perill. Demana que s’arregli el més aviat possible.
e).- En la masia de Mas Solers hi ha hagut actes institucionals del final de programa de
qualificació professional i un altre a Vilanova en el qual participava un IES de Sant Pere de
Ribes.
Demana s’informi dels actes institucionals als regidors per a poder-hi assistir.
f).- L’altre dia es va celebrar la festa dels Mossos d’Esquadra i es va assabentar que es
feia un reconeixement a un membre de la policia local del municipi, cosa que no sabia res.
Demana com Convergència i Unió que l’Equip de Govern faci extensiu l’agraïment al
membre de la policia en concret.
Vuitè.a).- Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
s’està fent una contractació pública pels Casals Municipals de la Gent Gran i van demanar que
es tingués en compte l’opinió de les organitzacions que hi col·laboren. Creuen que no s’ha
tingut en compte.
b).- En la Junta de Govern Local els ha demanat el pagament d’una multa a
Convergència cosa que com a CIU-VIA els sorprèn. Es cert que va caure un fanal i que hi havia
una pancarta del seu grup municipal en les últimes eleccions i això els suposa que toca pagar,
però ja estudiaran si ho impugnen amb els companys d’Esquerra Republicana. Prega que si no
es poden penjar pancartes als fanals que no es pengin, doncs això és una activitat que es fa
permanentment i de forma continuada.
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c).- En el carrer Salvador Dalí, al cantó de muntanya, no es pot aparcar i sempre està
ple de cotxes. Ara se li ha donat permís a un minusvàlids en el cantó que no es pot. Creu que
es bastant contradictori. Fan el prec perquè això es solucioni.
d).- Respecte l’encomana del programa funcional del projecte de rehabilitació i
reestructuració de la Casa Consistorial de Ribes a una empresa externa. Ja va comentar en la
reunió i li sembla sorprenen que en aquests moment i en el moment actual i amb el grup de
treballadors que té l’Ajuntament, que té quatre arquitectes, pregunta i demana les raons del per
què s’ha encarregat fora. Ho vol per escrit.

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

Vist i Plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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