Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 28 DE
GENER DE 2014
Sant Pere de Ribes, vint-i-vuit de gener de dos mil catorze, quan són les set del vespre,
es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de Sessions de l’edifici
institucional de la Vinya d’en Petaca, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà
i Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de
l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluis Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sr. Javier Rodriguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Absents sense excusar
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria

1

Ple ordinari
28 de gener de 2014

Interventora
Sra. Crisèida Ramírez Domínguez,

Interventora

1. Lectura i aprovació de l’acta
2. Donar compte de decrets
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
3. Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Sant Pere de Ribes relativa a la normativa urbanística de l’àmbit de la UA-26
Rocamar
4. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana que
afecta a la UA-26, Rocamar UA-10 i al sector en sol urbanitzable no delimitat
denominat Autòdrom
5. Convalidació de l’acord d’aprovació provisional del Pla especial del catàleg de
patrimoni pel que fa a la fitxa de catàleg 74C “Casa del Mar i entorn” del sector
SUPP-14, Casa del Mar- Els Colls
6. Modificació Plantilla i RLT
ALTRES ASUMPTES
7. Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes per a la creació de
l’ordenança municipal sobre substitució de sancions econòmiques per la realització
de treballs en benefici de la comunitat
8. Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes demanant que no es cedeixi
el padró Municipal per a fer cap referèndum independentista
9. Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes sol·licitant la posada en
marxa de un pla de conscienciació ciutadana que disminueixi la presència
d’excrements canins als carrers
10. Moció elaborada per la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, i proposada per part
dels grups municipals d'UM9-PA, CiU-ViA, ICV-EUiA i PSC-PM per la sanció dels
immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans
empreses
11. Moció que es presenta a iniciativa del Consell Municipal de Medi Ambient en favor
de la declaració com a parc natural de l’espai natural protegit del Massís del Garraf
que es presenta al Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
12. Moció que presenta el grup municipal d’UM9 per al tancament dels centres
d’Internament d’estrangers
13. Moció de suport a la celebració de la consulta sobre el dret a decidir el 9 de
novembre
14. Moció que presenta el grup municipal d’UM9 en contra de la reforma de la Llei de
l’Avortament
15. Moció del PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de Salut Sexual i
Reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs
16. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
17. Mocions, precs i preguntes
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1.

Lectura i aprovació de l’acta

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 26 de
novembre, amb el vot unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que composen la
corporació.

2.

Donar compte de decrets

La Secretaria pren la paraula i aclareix que es dóna compte de decrets de l’alcaldia dels
números 562 a 648 del 2013, i de l’1 al 36 del 2014.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular preguntant
sobre el decret 634/2013 d’adscripció de personal i té dubtes de la situació d’aquesta persona.
Pregunta perquè s’ha abaixat el sou en aquesta persona.
Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado regidora del Partit Socialista
de Catalunya demanant l’informe d’intervenció del decret 360/2013.
Pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat regidor del Partit Socialista de Catalunya dient,
que l’activitat de decrets ha estat important, això ha suposat una dificultat per treballar la
informació.
Pregunta sobre el decret 574/2013 de modificació de pressupost núm. 18. De despeses
han estat 116.391,10 € i l’expedient es formalitza segons el tall de l’annex 1. Demanen aquest
annex 1.
Pregunta sobre el decret 606/2013, de modificació pressupost núm. 20. La modificació
de l’estat de les despeses de 178.870,47 € i també es fa esment a l’annex 1. Demana l’annex
1.
Pregunta sobre el decret 01/2014 d’aprovació de pressupost prorrogat per l’exercici
2014. Sobre els ajustos de pressupost tant d’ingressos com de despeses. Lamenten que abans
d’aprovar i passar per decret aquesta aprovació de pressupost prorrogat. Es podria haver tingut
en alguna reunió un punt de contacte. Demana si es podria tenir accés en aquest pressupost
prorrogat.
Pregunta que hi ha un altre modificació de pressupost núm. 1 del 2014, amb modificació
de l’estat de les despeses de 328.785,95 € i també es fa esment al detall de l’annex 1. demana
tenir-ne accés.
Pregunta sobre les fetes, que la seva aprovació tant de les activitats com de les
despeses s’ha fet per decret i no pas per la Junta de Govern Local. Pregunta sobre el decret
029/2014 demana l’aclariment de les xifres doncs es parla d’un global de 78.000€, però
desprès es diu que no són aquests sinó 58.000€ i aleshores si es sumen les quantitats
especificades en sumen 85.000€ i per aclarir tot això. Demana l’informe de tancament de la
Festa major de Sant Pau.
Pregunta sobre el decret 616/2013 d’aprovació de l’activitat de la Festa de Cap d’Any,
demana el conveni i els números quan estiguin tancats.
Pregunta sobre el decret 017/2014 de Cavalcada de Reis Mags si se’ls pot facilitar
l’informe de tancament quan es tingui.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient que sobre el decret 634/2013 i l’adscripció d’aquesta persona que estava a l’Alcaldia a un
altre departament amb la consegüent abaixada de sou corresponent. Demana els criteris que
s’han fet servir per fer aquesta canvi, i vol fer constar que el propi treballador ha entrat una
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instància a l’ajuntament en la qual posa de manifest que no està d’acord amb la decisió presa
per l’Equip de Govern. Que el 7 d’octubre va mantenir una reunió amb l’Alcaldessa en la qual
aquesta li va comentar que no podia estar a l’Alcaldia perquè era com un càrrec de confiança
política, ja que, ajudava a l’anterior Equip de Govern i en cap moment se li va dir que deixaria
de percebre 8000€ anuals que representa la baixa del seu sou.
Demana un aclariment dels criteris seguits i respecte el que s’ha decidit per aquest lloc
de treball.
Demana que els decrets s’enviïn partits entre la Comissió Informativa i el Ple i indexats.
S’han rebut 112 decrets i amb la Festa Major pel mig s’ha fet difícil la feina de l’oposició.
Pensa que ‘haurien de delegar el màxim de temes en els òrgans col·legiats com el Ple o la
Junta de Govern. Els sorprèn que aquest Govern faci servir un 25% més de decrets que
l’anterior. Prega que si hi ha òrgans col·legiats els temes que sempre s’han aprovat per Junta
de Govern es continuï presentant per Juntes de Govern perquè així hi ha els informes, sinó els
han de demanar expressament.
Pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat regidor del Partit Socialista de Catalunya dient,
que els decrets tenen un ordre i si hi ha un decret núm. 4 per força ha d’haver-hi un 3 i un 2 i un
1.
En aquest sentit volen manifestar que han trobat a faltar els següents decrets 585, 592,
599, 600, 601, 635, 636, 637, 639, 640, 643.
Pregunta que ha passat amb els decrets que falten.
Respon l’Alcaldessa que es mirarà que ha passat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

3.

Aprovació inicial Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Sant Pere de Ribes relativa a la normativa urbanística de l’àmbit de la UA-26
Rocamar

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió informativa de les l’Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del regidor de l’Àrea de territori, Sr. Joan Garriga i Quadres,
presento al Ple de la Corporació municipal el següent dictamen,
En data 22 de maig de 2013, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 232/2013, es va resoldre
l’adjudicació dels treballs de redacció de la reparcel.lació de la U.A-26 Rocamar a favor de
l’empresa "Indret Serveis Jurídics, SLP" i en data 17 de juliol de 2013 es formalitzà el contracte
corresponent.
En els primers estudis de les parcel·les realitzats per l’equip "Indret Serveis Jurídics,
SLP" es va detectar que una bona part de les parcel·les de l’àmbit de la UA-26 Rocamar
incompleixen un o varis paràmetres normatius relatius a la parcel·la mínima que disposa el
POUM vigent de Sant Pere de Ribes. La realitat detectada es que un elevat nombre de
parcel·les provenen de segregacions parcel·laries antigues que no s’ajusten a les
determinacions normatives per a les parcel·les mínimes edificables que estableix el PGOU
actual.
Tot valorant que aquesta discordança entre la realitat física i la normativa faria inviable la
reparcel.lació econòmica en tràmit necessària per a acabar amb el procés urbanístic de la UA26 Rocamar, doncs del procés reparcel.latori no poden resultar parcel·les que incompleixin la
normativa urbanística vigent, i havent consultat els serveis tècnics de la Direcció General
d’Urbanisme es proposà la necessitat de redactar una modificació puntual del PGOU vigent per
a resoldre normativament aquesta situació i alhora que permeti reconèixer els drets urbanístics
d’aquestes parcel·les preexistents.
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Amb aquesta finalitat en data 16 d’agost de 2013, mitjançant decret d’Alcaldia núm.
381/2013, rectificat en data 2 d’octubre de 2013, també per decret d’Alcaldia núm. 435/2013 es
va resoldre l’adjudicació dels treballs de redacció de la modificació puntual del PGOU relativa a
la normativa urbanística en l’àmbit de la Unitat d’Actuació-26 Rocamar a "Indret Serveis
Jurídics, SLP".
Actualment l’Ajuntament està tramitant una modificació puntual del PGOU, - la qual ha
estat objecte de dos acords d’aprovació inicial pel ple de la corporació celebrats en dates 20 de
març i 24 de juliol de 2012-, amb l’objectiu de racionalitzar els límits del sector de l’Autodrom,
de la UA-10 Minivilles i de la pròpia Unitat d’actuació-26 de Rocamar.
En data 28 de novembre de 2013, l’empresa Indret Serveis Jurídics, SLP adjudicatària
dels treballs de redacció de la modificació puntual del PGOU relativa a la normativa urbanística
en l’àmbit de la Unitat d’Actuació-26 Rocamar, ha presentat el corresponent document, essent
l’objectiu de la modificació puntual establir una nova regulació normativa que, amb caràcter
transitori, reconegui la realitat física preexistent en el sector amb anterioritat a l’entrada en vigor
del PGOU vigent. Així doncs, la nova disposició transitòria reconeixerà aquelles situacions
fàctiques documentalment acreditades.
En data 11 de desembre de 2013, el Lletrat de l’Àrea, Sr. Esteve Radresa Miracle i
l’arquitecta de l’Àrea, Sra. Rosa Riba Vilanova, han emès informe conjunt, pel qual proposen
l’aprovació inicial.
Vist l’informe preceptiu de Secretaria núm. 004/2014, de data 10 de gener.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui l’acord següent:
1.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
de Sant Pere de Ribes relativa a la normativa urbanística de l’àmbit de la UA-26 Rocamar
previst al Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi.
2.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini d’un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de premsa
periòdica de gran divulgació en l’àmbit municipal i al web municipal, possibilitant a la vegada la
consulta del document per aquest mitjà.
3.- SOL•LICITAR INFORME ALS ORGANISMES afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi
un de mes llarg.
4.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a l’Ajuntament de Sitges, terme municipal que confina amb
l’àmbit de la modificació esmentada, de conformitat amb els articles 117.3 del Reglament de la
Llei d’urbanisme i el 85.7 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’urbanisme dient, que aquest
punt proposa una adequació en el procés de reparcel·lació de Rocamar.
El maig de l’any passat es va resoldre l’adjudicació dels treballs de redacció de
reparcel·lació de Rocamar UA26 i es va detectar que les parcel·les incomplien la normativa de
parcel·la mínima. La discordància entre normativa i realitat física feia inviable la reparcel·lació
econòmica en tràmit necessària per acabar el procés urbanístic.
Això es va resoldre conjuntament amb la Direcció General d’Urbanisme per poder
permetre els drets urbanístics de les parcel·lacions preexistents.
En l’informe de secretaria s’especifica que aquesta modificació és el resultat d’aquesta
adequació, que permetrà que les parcel·les edificables inferiors a la mínima mantindran els
paràmetres d’edificació i usos si no esgoten la seva edificabilitat.
Pensa que és important acompanyar-los de les voluntats polítiques i dels per què es
porta avui aquesta modificació i següent.
Quan entren al Govern es troben amb això damunt la taula i es posen a treballar. Agafen
el tema de Rocamar de manera prioritària perquè ho consideren un tema amb possibilitats de
resolució i entesa i que a més té una subvenció per la regularització de les urbanitzacions de
300.000€.
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Aquesta subvenció marca els temps dels quals no es pot defugir a no ser que se’n vulgui
renunciar. Això és una de les raons de portar la modificació doncs el termini s’esgota el 14 de
febrer per a fer efectiu el procés de reparcel·lació i urbanització.
Els hagués agradat portar-ho conjuntament amb l’acord dels veïns i que l’aprovació fos
posterior a l’acord amb els mateixos.
Des de l’inici va haver-hi un desencontre i una postura que dificultava l’apropament entre
l’Administració i els veïns, un era el tema de la representativitat i l’altra era el tema vinculat al
projecte d’urbanització pels costos provinents dels sistemes de seguretat en l’inundabilitat dels
informes de l’ACA.
Els veïns porten anys discutint i defensant les seves posicions. L’Equip de Govern va
iniciar les converses amb ells i no va ser possible arribar a acords.
En l’última reunió es va fer visible el desencontre.
Considera que les reunions han estat útils i han portat apropaments. Les reunions han
portat que l’Equip de Govern manifesti unes voluntats polítiques.
Ara consideren que s’obre un nou període motivat sobretot per la subvenció, que no es
podia desaprofitar, i en el qual hi ha capacitat de poder fer més apropaments amb els veïns.
Creuen que s’ha d’aprofitar l’entesa retrobada amb els veïns i aclareix que les voluntats
les pensen acompanyar d’unes propostes concretes susceptibles d’arribar a acords.
Pensen que és obligació de l’Ajuntament tirar-ho endavant.
Saben que són moments tant social com econòmicament difícils, però creuen que entre
tots tenen la responsabilitat de tirar-ho endavant.
Avui aproven coses per fer possible la subvenció i aquestes capgiraran el procés de
diàleg amb els veïns.
L’Ajuntament compleix un calendari per fer possible la subvenció i a partir d’aquí s’obre
un procés que s0haurà d’encarar de la millor manera possible.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que con
la dialéctica que caracteriza al Sr. Garriga piensa que se han mezclado diferentes puntos y se
han alejado del punto a tratar todo y que en el siguiente punto si que entraría.
El dictamen refleja una situación consolidada hace tiempo y anterior al Plan General en
vigor actualmente. Actualizar las que no cumplen les parece coherente y también seguir dando
pasos para finalizar los procesos de urbanización pendientes.
Se habla de voluntades políticas y a veces son espeluznantes cree que se está
utilizando para convencer a la gente presente hoy, de que van a trabajar en algo ya presentado
por el anterior Equipo de Gobierno, pero que ustedes anteriormente no compartían.
Se vuelven a presentar los mismos dictámenes y intentan convencer a la gente que
ahora sí que se tiene que hace.
Aclara que su grupo va ha votar a favor el dictamen de la reparcelación, y en el próximo
punto ya dirán lo que tienen que decir.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient que estan sorpresos doncs ara sembla que abans no hi havia voluntat política.
Han semblat paraules de justificació perquè hi ha persones de la urbanització que avui
els acompanyen. Creu que han d’explicar el per què temps enrere estaven en contra i no van
votar a favor i ara fan el canvi i diuen que si, excusant-se en una subvenció que va aconseguir
l’anterior Equip de Govern.
Pensa que hi ha incoherència i depèn del canto on es trobin diuen una cosa o altra.
Aquesta posició no és nova s’ha anat produint des de que estan a l’Equip de Govern i s’han
canviat posicionaments.
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Abans l’estratègia era concreta en contra de l’Equip de Govern i ara giren la truita i
canvien els posicionaments. Ara el que plantegen és exactament el que s’havia plantejat.
El seu grup votaran a favor i donaran suport com ja ho van fer anteriorment. També
s’havien reunit amb els veïns i tampoc va haver-hi acord.
Pensen que Rocamar es mereix el mateix que qualsevol altra urbanització del municipi.
Creien que vostès avui aportarien un acord damunt la taula.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el seu grup estarà d’acord.
Respon el Sr. Joan Garriga i dient, que agraeix la predisposició dels grups pel que fa el
compromís amb Rocamar.
No vol que el Sr. Rodríguez li parli de discursos. La intervenció llarga l’ha fet en
deferència al tema i als veïns. Alerta amb el que es diu quan es parla de discursos, els fan els
altres.
La sorpresa del canvi, i aclareix que hi ha hagut un canvi de Govern aquest ha estat el
canvi. Si vol Sra. Abigail poden posar damunt la taula com estava tot i quines eren les relacions
amb els veïns. Explica que les relacions amb Rocamar no eren bones i amb posicionaments
totalment divergents.
Important és el compromís que com Govern adquireixen davant del Ple municipal i la
ciutadania. Aquest és el compromís que han agafat, i pensa que s’ha de comptar amb tots els
grups polítics.
Aclareix que com oposició no estaven d’acord perquè no tenien confiança en l’Equip de
Govern. No era una estratègia electoral, i els havien dit. Quan va haver-hi l’oportunitat de
presentar una alternativa política ho van fer.
No es vol allargar doncs el canvi electoral de canvi d’alcaldia ho van propiciar vostès, i
ells van presentar una opció política.
El tema és difícil i no tenen intenció de camuflar res, hi ha dos punts, que es presenten,
que estan vinculats. La presentació i el posicionament polític dels punts està exposat.
Respon el Sr. Javier Rodríguez dient, que no era su intención ofenderlo con el tema del
discurso y lo cambia por intervención, y aclara que su posicionamiento será el mismo lo votaran
a favor. No se imagina como hubiera reaccionado usted si lo llegan a votar en contra.
Dice el Sr. Garriga que solo ha habido un cambio de Gobierno, por lo tanto todo sigue
igual, los mismos dictámenes, y los mismos problemas sin solucionar. Eso es así.
Pregunta si no hubieran venido los vecinos si habría hecho la misma intervención.
Respon la Sra. Abigail Garrido que per al·lusions, ella considera que són discursos i es
barreja el que es vol perquè hi ha públic perquè interessa i ho veu d’aquesta manera.
No els tenen cap confiança al Govern, però no deixen de votar a favor d’allò que creuen
que va bé pels ciutadans i ciutadanes del municipi malgrat ho presenti qui ho presenti.
Vostè ha dit que no votaven a favor d’allò que beneficiava als ciutadans i ciutadanes del
municipi perquè no confiaven. Flac favor a la seva responsabilitat com a regidor.
El seu grup es manté coherent el que deien i feien ho diuen i ho fan perquè creuen que
és correcte.
No té l’acord amb els veïns i encara que vulgui fer veure que l’anterior Equip de Govern
no li posava voluntat vostè no té cap acord.
Menys discursos i més feina.
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Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi dient, que està cansada de les al·lusions al seu
grup, i aclareix que aquest grup no forma part del Govern Municipal.
Respon el Sr. Garriga dient, que no totes les coses es fan de manera malèvola i perquè
es digui que es volen arribar a acords, vostè Sra. Garrido pressuposa, que ell diu que ho posa
en qüestió.
Ha posat en coneixement públic la voluntat, i per ell és compromís i coherència.
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.

4.

Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana que
afecta a la UA-26, Rocamar UA-10 i al sector en sol urbanitzable no delimitat
denominat Autòdrom

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les l’Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del president de l’Àrea de Territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen,
Aquesta Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que afecta a la UA-26,
Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sol Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom s’ha
aprovat inicialment dues vegades pel Ple de la Corporació, la primera en data 20 de març de
2012 i la segona en data 24 de juliol de 2012. El motiu d’aquesta doble aprovació inicial ve
derivat del tràmit ambiental que es va fer i que en conseqüència es requeria de un nou període
d’informació pública.
En els períodes d’informació pública s’han presentant 2 al•legacions i un estudi tècnic
d’inundabilitat per part de l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ ROCAMAR
RESIDENCIAL i 3 al•legacions de la societat MIR POUS GIRONA, SL. Així ho certifica el
Secretari accidental d’aquest Ajuntament en data 12 d’agost de 2013. Dit certificat es troba
inclòs a l’expedient de referència.
Aquestes al•legacions han estat informades jurídicament per la Tècnica Superior en Dret,
Sra. Marta da Pena Gómez, en dos informes, un per cadascú dels al•legants, en dates 6 i 9
d’agost de 2013, respectivament, i es troben inclosos a l’expedient de referència.
Tècnicament, l’arquitecta d’aquesta Àrea, Sra. Marta Vidal Vidal, argumenta mitjançant
l’emissió d’un informe en data 29 d’agost de 2013, la incorporació de les prescripcions
tècniques derivades dels informes sol·licitats als Organismes sectorials per raó de les seves
competències en el document de la modificació esmentada, que ha generat un nou document
el qual és l’objecte de l’aprovació provisional.
De conformitat amb els antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
1.- DESESTIMAR, en base als informes jurídics emesos en dates 6 i 9 d’agost de 2013,
les al•legacions següents:
- De l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ ROCAMAR RESIDENCIAL
presentades en dates 10 de maig de 2012, 13 de setembre de 2012.
- De la mercantil MIR POUS GIRONA, SL, presentades en dates 10 de maig de 2012, 27
de juny de 2012 i 28 de setembre de 2012.
2.- APROVAR PROVISIONALMENT, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana que afecta a la UA-26, Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sol Urbanitzable no
delimitat denominat Autòdrom, de conformitat amb les prescripcions derivades dels informes
emesos pels Organismes sectorials.
3.- RATIFICAR L’ACORD DE LA SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES i
d’altres autoritzacions municipals connexes fent constar expressament que d’acord amb el que
preveu l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es podran atorgar les llicències
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fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions de la
modificació del PGOU.
4.- TRAMETRE L’EXPEDIENT A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE
BARCELONA, a efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb allò que disposa l’article
78 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol de
2005.
5.- NOTIFICAR els presents acords als interessats amb indicació dels recursos legalment
establerts.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Urbanisme dient, que en la
presentació del primer punt ja han quedat explicades moltes coses.
Aquesta modificació fa referència a la desestimació d’al·legacions.
Les voluntats són les mateixes i les renova sobretot en aquest punt perquè la
desestimació de les al·legacions fan referència a dos posicionaments mantinguts pels veïns en
les reunions, l’àmbit d’actuació i l’altre la inundabilitat de la riera amb tot el que pressuposa
d’importància i costos.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que entenen que hi ha un compromís d’acord. Que no es farà res d’esquena a la
ciutadania, i que no es deixarà penjat a ningú.
Sobretot han tingut en compte alhora del posicionament que aquesta realitat per res del
món es farà en perjudici de ningú ni en el sentit social, ni en l’econòmic, ni en el paisatgístic, ni
en l’ambiental. Els tocarà treballar dur davant d’altres organismes, s’ha de tenir en compte el
Pla especial de la riera on es conjuguen elements ambiental, d’habitabilitat, de comunicació i
mediambientals. El procés es portarà a terme amb un calendari tancat i que tindrà en compte la
realitat del conjunt del municipi.
Agafen el compromís que s’ha plantejat i esperen participar i poder acompanyar.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que la
modificación ha pasado dos veces por el Pleno y en el dictamen de hoy se propone desestimar
las alegaciones realizadas por la Urbanización Rocamar i Mir Pous.
No han podido cotejar los informes jurídicos que desestiman las alegaciones porque no
han tenido acceso a ellos por ese motivo su posicionamiento será de abstención.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Popular de Catalunya
explicant que hi ha hagut dues aprovacions inicials i ara es proposa l’aprovació provisional del
mateix document. En aquell moment UM9 no va donar el suport a cap de les dues propostes.
Ara es presenta per l’aprovació provisional i veuen que els ha canviat la posició.
Sobre el tema de calendaris compromisos et., li agradaria tenir informació de tot això i
poder compartir la informació que sembla que tenen altres grups polítics.
Una vegada més pensa que es produeix incoherència en les paraules i la realitat és el
document presentat.
Ella sempre està disposada a parlar de Rocamar en públic perquè no li agraden les
amenaces. El seu posicionament serà com en la inicial aprovació favorable.
Respon el Sr. Garriga que no li ha fet cap amenaça, i si ho ha semblat ho retira.
En quant a tenir informació aquesta està penjada, i si en faltés alguna la inclouran.
En quant a la Sra. Scuderi ho ha entès bé, aquest és el compromís adquirit i donaran
tota ala informació que calgui a partir de les converses que es tinguin.
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El Sr. Rodríguez aclareix que no ha pogut contrastar la informació no pas que no la
tingués. No han pogut veure la informació amb anterioritat per aquest motiu el posicionament
de vot serà l’abstenció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de divuit vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa, i dues abstencions del Partit Popular.

5.

Convalidació de l’acord d’aprovació provisional del Pla especial del catàleg de
patrimoni pel que fa a la fitxa de catàleg 74C “Casa del Mar i entorn” del sector
SUPP-14, Casa del Mar- Els Colls

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de les l’Arees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del president de l’Àrea de Territori, Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen,
En data 21 de maig de 2013 el Ple de la Corporació aprova provisionalment el document
de la Fitxa del Catàleg 74c “Casa del Mar i entorn” catalogada com a bé d’interès local pel
vigent Pla general d’Ordenació urbanística (PGOU) que havia estat aprovat inicialment per la
Junta de Govern el 18 de desembre de 2012 i sotmès a informació pública sense que s’hagin
presentat al•legacions.
Aquest acord segons transcripció literal disposa “aprovar provisionalment el document de
la Fitxa de catàleg 74c “Casa del mar i Entorn” catalogada com a bé d’interés local pel vigent
Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU)”.
Remés l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de que
procedís a la seva aprovació definitiva aquesta comunica a l’Ajuntament que per tal de que la
Comissió pugui adoptar la resolució corresponent cal que es completi l’expedient amb la
següent documentació:
Certificats dels acords d’aprovació inicial i provisional que facin referència a la figura de
planejament que correspongui la documentació tramesa que es considera que correspondria la
figura de Pla Especial.
Els actes administratius de convalidació de tràmits que corresponguin pel canvi de
denominació de l’expedient.
Atès que la tramitació duta a terme fins a la data es correspon a la tramitació pròpia dels
plans especials de desenvolupament de protecció dels bens catalogats d’acord amb el que
disposen els arts. 67.1.b), 80, 85 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).
Atès que la convalidació requerida per la CTUB ho és exclusivament en relació a la
denominació de l’expedient, sense cap incidència en el seu contingut o finalitat.
Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori de data 19
de desembre de 2013.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 007/2014, de 11 de gener.
D’acord amb l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del present acord:
1r.- APROVAR als efectes de la seva convalidació que la denominació correcta de
l’expedient aprovat provisionalment el 21 de maig de 2013 és la de Pla Especial del Catàleg de
Patrimoni pel que fa a la Fitxa de catàleg 74c “Casa del mar i Entorn” del Sector SUPP-14,
Casa del Mar - Els Colls.
2n.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, diari de
gran divulgació, tauler d’anuncis i web municipal als efectes de fe pública la rectificació de la
denominació de l’expedient aprovat.
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als
efectes de que continuï amb la seva tramitació i es procedeixi a la seva aprovació definitiva.
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4t.- NOTIFICAR aquests acords a SOLVIA DEVELOPMENT SLU i a la resta
d’interessats.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres dient, que han rebut de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona que per a convalidar i posar en ordre el Pla especial es
passa a aprovació la denominació correcte de l’expedient.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que votaran a favor de la proposta i pensen que és interessant i necessària per tirar
endavant el projecte de la Casa del Mar. Volen demanar a l’Equip de Govern com està el tema,
volen saber el calendari que s’ha plantejat l’Equip de Govern respecte el projecte de la Casa
del Mar.
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.
L’Alcaldessa aclareix que se’ls farà arribar la informació.
Respon el Sr. Garriga explica que se’ls va fer una proposta en les primeres reunions
hagudes, però no s’ajusta a la normativa malgrat tot se’ls ha fet arribar en qui fa la proposta
que la voluntat és donar-li sortida i que estan disposats a considerar-la. Han demanat unes
modificacions de la proposta inicial. Es demanava una edificabilitat que estava per sobre.

6.

Modificació Plantilla i RLT

Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i Moreno,
presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que l’article 14 i 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les entitats locals han
d’aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball existents a la seva organització.
Vist el que disposen els articles els articles 69 a 71 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Vist l’informe núm. 11/2014 de 8 de gener emès pel Director de Règim Intern on
s’informa dels canvis que es proposen en la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
El tràmit d’informació al Comitè d’Empresa i a Junta de Personal es va fer en la reunió
del dia 10 de gener de 2014
Vist que en data 25 de juliol de 2012 el Sr. ERM va presentar demanda per
acomiadament improcedent contra l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, entenent que la relació
que unia a les parts des de l’any 1996 era de caràcter laboral i la comunicació del dia 3 de juliol
de 2012 significava un acomiadament improcedent.
Vist que en data 18 d’abril de 2103 el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona va dictar la
Sentència núm. 151/2013, notificada a l‘Ajuntament de Sant Pere de Ribes el 26 d’abril de
2013, estimant la demanda interposada considerant que el Sr. ERM va treballar en la seva
condició d’advocat al departament d’urbanisme de l’Ajuntament, des del dia 2 de setembre de
1996, amb una dedicació de 23 hores setmanals, una retribució anual de 104,27€ dia amb
inclusió de la prorrata de les pagues extraordinàries.
Vist que en atenció als fets esmentats, el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona va resoldre
declarar la improcedència de l’acomiadament, condemnant a l’Ajuntament a optar entre:
a)
La readmissió del demandant en les mateixes condicions que tenia abans de
produir-se l’acomiadament i a l’abonament dels salaris deixats de percebre des de la data de
l’acomiadament, el 3 de juliol de 2012, fins que la readmissió tingui lloc, a raó del salari diari de
11

Ple ordinari
28 de gener de 2014

104,27 euros, sense perjudici de la responsabilitat legal de l’Estat, quan als salaris de
tramitació;
b)
L’abonament d’una indemnització per la quantia de 74.162,04 euros, quedant
extingida la relació laboral en el moment en que l’empresari opti per la no readmissió, i
entenent-se, cas de no exercitar l’opció l’empresari en el termini indicat, que procedeix la
readmissió.
Vist que l’Ajuntament en data 3 de maig de 2013 va aprovar per mitjà del Decret
d’Alcaldia 192/2013 optar per la readmissió.
Vist que el dia 6 de maig de 2013 l’Ajuntament va presentar escrit davant el Jutjat de lo
Social nº 1 de Barcelona optant per la readmissió i un altre de la mateixa data anunciant la
intenció de presentar Recurs de Suplicació contra la sentència dictada en 1ª instància per
l’esmentat Jutjat.
Vist que en el Ple de la Corporació celebrat durant el mes de maig de 2013 es va
presentar la modificació de la Plantilla Municipal i la Relació de Llocs de Treball, als efectes de
crear la plaça i el lloc de treball d’advocat, no essent aprovada a la sessió del Ple de la
Corporació de 21 de maig de 2013.
Vist que en data 22 de juliol de 2013 es va notificar a l’Ajuntament l’ Auto del Jutjat de 12
de juliol de 2013 que va donar lloc a l’execució provisional plantejada a instàncies del Sr. ERM,
requerint a l’Ajuntament, per tal que de forma immediata i mentre duri las substanciació del
recurs de suplicació, reposi al treballador demandant en les condicions de treball que tenia
abans de ser acomiadat, a menys que prefereixi realitzar l’abonament del salari sense
compensació alguna, apercebent que de no realitzar-lo, es podria despatxar execució pels
salaris no abonats.
Vist el contingut del Decret d’Alcaldia 410/2013 del dia 12 de setembre de l’any en curs,
on es resol reposar al Sr. ERM en el seu lloc de treball d’advocat, en les mateixes condicions
que abans tenia, amb efectes econòmics des de el 6 de maig de 2013, data d’opció per la
readmissió i de l’anunci del recurs de suplicació, amb un sou brut mensual de 2.681,23 €, fent
constar que la situació de contractació duraria fins la resolució del recurs de suplicació i en altre
cas, fins el 31 de desembre de 2013, prorrogable per acte exprés, cas que finalitzat aquest
termini no s’hagués resolt el recurs. El mateix decret va aprovar la despesa salarial i de
seguretat social corresponents fins el 31 de desembre de 2013 a càrrec de les partides
pressupostàries 31000.150.14300 i 31000.150.16000 respectivament.
Vist el contingut de la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, núm. 7369/2013, notificada a aquest Ajuntament en data 28 de novembre de 2013,
dictada en seu del recurs de suplicació interposat per aquest Ajuntament front la sentència del
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona de 18 d’abril de 2013 que va estimar la demanda del Sr.
ERM, resolent la desestimació del recurs de suplicació interposat per aquest Ajuntament,
confirmant en tots els seus extrems la sentència dictada en primer instància, i tenint en compte
que aquest Ajuntament no ha considerat oportú interposar recurs de cassació per unificació de
doctrina davant la sala social del Tribunal Suprem, per la qual cosa la sentència ha esdevingut
ferma i executiva.
Vist que per poder realitzar la readmissió d’un contracte laboral indefinit en els termes i
condicions que resulten de la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en data
18 d’abril de 2013, la normativa vigent exigeix l’existència d’una plaça vacant a la Plantilla
Municipal i d’un lloc de treball a la Relació de Llocs de Treball, essent competència la
modificació de la Plantilla Municipal i la Relació de Llocs de Treball, del Ple de la Corporació .
Vist que està pendent d’abonar la nòmina del mes de desembre de 2013 i la despesa de
Seguretat Social del Sr. ERM fins el 31 de desembre de 2013, sent unes quantitats del
pressupost 2013, l’òrgan competent per aprovar aquestes despeses és el Ple de la Corporació.
Vist que la Sentència d’instància dictada pel Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona,
condemnava a abonar els salaris de tramitació en cas de que l’opció de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes fos per la readmissió, s’ha d’aprovar la despesa corresponent als salaris de
tramitació entre el 3 de juliol de 2012 i el 6 de maig de 2013.
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Vist que la sentència dictada pel Jutjat nº 1 de Barcelona el 18 d’abril de 2013, en el seu
fet provat núm. exposa:
El actor, además de la entidad demandada, tenía otros clientes, entre ellos alguna
entidad pública, a los que atendía desde su despacho profesional, sin que para ello hubiera
pedido compatibilidad al Ajuntament demandado, extremo que éste conocía perfectamente
(interrogatorio del actor, no controvertido).
Al fonament jurídic tercer de la sentència continua dient:
De la prueba practicada en juicio ha resultado acreditado y no discutido, que:... 7.- El
actor era titular de un despacho profesional en el que atendía a distintos clientes, entre ellos el
propio Ajuntament demandado, actividad que compatibilizaba con la prestación de servicios
contratada con éste de 23 horas semanales.
Vist l’informe de secretaria núm. 009/2014
Vist l’informe d’intervenció núm. 2014/
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica municipal de la Corporació amb
els següents canvis:
- De personal laboral l’amortització d’una plaça de Conserge vacant a la plantilla.
- De personal laboral creació de la plaça d’advocat grup de classificació A1 i a temps
parcial .
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la Corporació amb els
següents canvis:
- Creació del lloc de treball d’Advocat Sènior, amb grup de classificació A1, complement
de destí 22 i complement específic de 1.214,89 €.
- Creació del lloc de treball d’Advocat Base, amb grup de classificació A1, complement
de destí 20 i complement específic de 923,31 €.
Tercer.- Publicar la modificació de la plantilla al BOP i al DOGC, en els termes previstos
a la llei, i enviar-ne una còpia als òrgans competents.
Quart.- En cas que no es formulin reclamacions o al•legacions contra el present acord,
restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un de nou.
Cinquè.- Aprovar la despesa i l’abonament al Sr. ERM, els salaris de tràmit als que va
referència la Sentencia dictada en data 18 d’abril de 2013 pel Jutjat Social núm. 1 de
Barcelona, des de el dia 3 de juliol de 2012 fins el dia 6 de maig de 2013, data en que aquest
Ajuntament va exercir l’opció per la readmissió.
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Salaris de tràmit

31.489,54€

31000.150.14300

Seguretat Social

10.627,72€

31000.150.16000

Total

42.117,26€

Sisè.- Aprovar la despesa i l’abonament al Sr. ERM dels salaris del mes de desembre i
de la despesa de Seguretat Social.
Concepte

Import

Partida Pressupostària

Sou desembre 2013

2.681,37€

31000.150.14300

Seguretat Social

1.081,81€

31000.150.16000

Total

3.762,18€

Setè.- En aplicació de la Sentència dictada pel Jutjat de lo Social nº 1 de Barcelona en la
Sentència de data 18 d’abril de 2103 núm. 151/2013 que va determinar que:
El actor, además de la entidad demandada, tenía otros clientes, entre ellos alguna
entidad pública, a los que atendía desde su despacho profesional, sin que para ello hubiera
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pedido compatibilidad al Ajuntament demandado, extremo que éste conocía perfectamente
(interrogatorio del actor, no controvertido).
Al fonament jurídic tercer de la sentència continua dient:
De la prueba practicada en juicio ha resultado acreditado y no discutido, que:... 7.- El
actor era titular de un despacho profesional en el que atendía a distintos clientes, entre ellos el
propio Ajuntament demandado, actividad que compatibilizaba con la prestación de servicios
contratada con éste de 23 horas semanales.
Aprovar la compatibilitat del treballador ERM per realitzar feines com professional per
compte pròpia.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Organització dient, que el tema es va
iniciar per una rescissió de contracte de l’advocat ERM que donava serveis al Departament de
Territori.
L’interessat va posar una demanda i posteriorment la sentencia reconeixia la relació
laboral del mateix amb l’Ajuntament. El jutge dóna dues possibilitats l’admissió o la
indemnització del contracte.
Es decideix readmetre’l i posteriorment es presenta al Ple la creació de la plaça per a
poder readmetre el treballador.
Sempre hi ha hagut les dues possibilitats i ara el tema està sobre la taula per valorar el
posicionament del Govern i es demana la creació del lloc de treball per poder regularitzar la
situació que la sentència estableix. La decisió l’han pres sobre els factors del compliment de
sentència, la valoració econòmica de la indemnització, i la importància del lloc de treball dins
del funcionament del departament d’urbanisme. Presenten per la regularització de la situació
l’aprovació d’aquesta plaça en la RLT això els obliga a amortitzar una plaça. Es crea el lloc de
treball d’advocat sènior i base, s’aprova la despesa dels salaris de tràmit establert en la
sentència i s’aprova la despesa de la nòmina del treball fet pel treballador des de la sentencia
fins ara.
Finalment es reconeix la compatibilitat a partir de la sentència que és clara en aquest
sentit.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular dient, que el
posicionament sempre ha sigut optar per la indemnització i no per la readmissió i en aquest cas
el vot serà d’abstenció.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que està difícil perquè se’ls lliura una proposta en la Comissió Informativa sense l’informe
d’Intervenció i una setmana desprès en la Junta de Portaveus se’ls diu que han canviat la
proposta i que l’han ampliat amb l’amortització d’una plaça i el pagament de salaris.
Té dubtes si hauria de passar per la Comissió Informativa altre cop o no.
Se’ls lliura l’informe d’Intervenció en la Junta de Portaveus i una setmana més tard la
interventora torna a canviar l’informe, això fa que la secretaria hagi de tornar a fer un informe
complementari dons s’afegeixen nous punts al dictamen. Pensa que probablement havia de
tornar a passar per la Comissió informativa, però s’ha arribat al 23 de gener: un despropòsit.
S’han esgrimit arguments contradictoris entre l’informe d’Intervenció i Secretaria respecte
l’amortització de la plaça, en el tema de salaris, i sobre si és necessari modificar la RLT.
La proposta és modificar la RLT i la Plantilla per incorporar un advocat en un lloc de
treball a través d’una sentència, cosa que es va presentar el dia 22 de maig del 2013 i vostès,
dirigint-se a l’Equip de Govern, van votar en contra i ara s’argumenta que per l’amortització de
plaça, que en aquest punt hi ha divergències d’opinions perquè per complir la llei de la taxa de
reposició és 1 a 10, i no pas 1 sola amortització, doncs pel tema de l’increment del capítol 1 es
van amortitzar 4 places anteriorment i per tant hi ha seriosos dubtes de que realment sigui un
increment de capítol 1 respecte al prorrogat del 2011. Per tant els arguments que s’esgrimeixen
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com a diferents per a justificar el canvi de posició és el mateix que passava per l’altre punt i
amb la justificació que el Sr. Garriga intentava fer.
Pensa que s’ha canviat la posició d’aquest Govern respecte el mateix punt que planteja
un altre equip de govern, però hi ha hagut el canvi de cadires.
Planteja que el seu grup votarà el mateix que va votar en el seu moment i serà a favor
perquè per ells el tema no té a veure amb el partit que governi, sinó amb els interessos dels
ciutadans.
En el seu moment van dir que el treballador és un professional que ho ha demostrat des
de l’any 96 i en aquells moments no governava el seu partit, sinó UM9. En aquell moment van
argumentar que no es podia prescindir d’aquells serveis perquè era necessari pels serveis
territorials.
S’alegra que hagin canviat de posició una vegada més.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Organització dient, que ha estat un
tema treballat doncs els informes són positius. La vàlua s’ha posat a consideració des del punt
de vista polític i s’ha valorat.
La situació ha canviat perquè s’ha anat treballant i això ha ajudat a la valoració. Explica
que en la Junta de Portaveus van oferir a tots els grups fer un altre Comissió Informativa i no va
ser demanada i així els informes es van treballar per arribar a uns informes que han estat tots
tres positius.
Explica, dirigint-se a la Sra. Garrido, que els senyors que van rescindir el contracte amb
l’advocat van ser vostès el 3 de juliol del 2012, per tant les incongruències han estat diverses.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que entenen que on es produeix un reconeixement de drets laborals ha de ser
positiu.
En aquest cas en qüestió sense valorar la vàlua o els serveis pensen que l’Ajuntament fa
bé en crear places noves i els agradaria que fossin més.
Creuen que hi ha contradicció de voluntats o apreciacions tant en la interpretació de la
sentència com en el desenvolupament dels fets.
Això ha estat una decisió d’un decret d’alcaldia de maig del 2013, i entenen que és cert
que es necessita personal qualificat en més àmbits, però la percepció que tenen respecte la
prioritat i de plantejament de pressupostos els faria optar per estar en contra d’aquesta opció
tot i que hi ha una sentència, per tant s’abstindran.
S’han viscut altres situacions laborals en les que no se’ls ha reconegut drets laborals.
Han tingut altres treballadors que han reclamat el mateix i no han aconseguit aquesta
pretensió. Espera que això serveixi de camí a d’altres serveis amb dèficit de persones per
prestar els serveis públics es puguin emprendre ganes de voluntat política.
Respon la Sra. Abigail Garrido per al·lusions, i pregunta que en el primer dictamen
sortia que s’havia informat al Comitè el dia 10 de gener, però no sap si s’ha informat al Comitè
del canvi i l’ampliació del dictamen. Pregunta si sap el Comitè que s’amortitza una plaça.
Respon el Sr. Giralt que el Comitè va ser informat el dia 10 de gener i se’ls informarà
d’aquest canvi perquè això no estava previst.
Es va informar al Comitè, però no sap si es va informar de l’amortització de la plaça.
La Sra. Garrido planteja que considera aquest tema molt important perquè el Comitè
d’empresa ha de saber quins són els canvis que es produeixen tant en la Plantilla com en la
RLT i se’ls va informar el dia 10, però desprès del canvi del dictamen i l’amortització de la plaça
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de conserge sembla que no se’ls ha informat formalment. Per tant la modificació de la RLT no
és només per la incorporació de la plaça d’advocat, sinó també per amortitzar un altre plaça.
Pren la paraula la Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno regidora de Recursos Humans
explica que en la reunió del 10 de gener el punt inicial va ser informar de la modificació de la
RLT per la plaça d’advocat i és cert que no es va comentar el tema de la plaça de conserge.
Se’ls farà arribar demà mateix, però el dia 10 se’ls va comunicar la creació de la plaça
d’advocat.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
agraeix el posicionament de la Sra. Garrido doncs busca errades en el sistema informàtic.
És evident que el Comitè ha de ser coneixedor d’això i cal agrair-ho, però el sorprèn que
la mateixa persona hagi parlat de canvi de cadires, quan el que va haver-hi va ser un canvi de
Govern.
La Sra. Garrido no vol contestar al Sr. Garriga. Pensa que aquesta acció concreta és
greu i creu que preceptivament ha de ser així doncs ha d’estar informat el Comitè dels canvis
de la RLT.
Pren la paraula la Secretaria dient, que si és cert que s’ha d’informar al Comitè, però
que en virtut de la potestat autònoma d’organització de l’òrgan de govern aquest té la facultat
de crear places, modificar-les, suprimir-les et.
La Sra. Garrido diu que ho entén de la mateixa manera que és potestat de l’Equip de
Govern organitzar l’Ajuntament, però ha d’informar als representants dels treballadors d’aquest
Ajuntament, sobretot quan hi ha l’amortització una plaça.
Intentar argumentar que el tema és complex per intentar colar que hi ha un canvi de
posicionament, creu que no és així.
Pensa que es veu d’una manera diferent d’estar a l’oposició o al Govern i pensa que s’ha
vist en pràcticament en tots els punts de l’ordre del dia d’avui.
S’alegren perquè les coses que ells havien decidit acaben ratificant-se, i també el
votaran a favor el punt de l’ordre del dia.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i tres abstencions del Partit Popular i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.
ALTRES ASUMPTES
L’Alcaldessa canvia l’ordre del dia i es passa a tractar en primer lloc la moció del
punt 10, per petició de la Plataforma d’afectats per la hipoteca.
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10. Moció elaborada per la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, i proposada per part
dels grups municipals d'UM9-PA, CiU-ViA, ICV-EUiA i PSC-PM per la sanció dels
immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans
empreses
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA aclareix que la moció només ha estat presentada per ICV.
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les
quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne,
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social,
econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013,
a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de
crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil.
Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial
de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu.
Com denuncia l'informe Emergència Habitacional en el estado español , elaborat per
l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país
d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el
darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis.
Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen
abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits
ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda
o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap
contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat
constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de
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l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics
Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara
Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en
poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com
a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix,
en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir
un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar,
conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions
han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant
de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat
les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a
l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar
els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del
creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o
bé realitzant una inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar
amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de
la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un
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termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
cedeix la paraula.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que es parla del que es pot fer i l’Ajuntament treballarà perquè es pugui complir.
Pensa que és la força que es pot fer des dels ajuntaments i municipis per anar a la Generalitat i
reclamar que facin la seva feina així emparar que els ajuntaments posin en marxa aquest tipus
d’ordenances sense que ningú els faci al·legacions.
Es va fer la llei al 2007 perquè al 2004 se’n van adonar que l’habitatge era un problema
que havia de ser accessible i garantir i els poders creu que estan per això. La moció el que vol
es ratificar aquest compromís i aquesta feina.
Pensa que s’ha de treballar per posar-ho en vigor i funcionament.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que su
voto será positivo. En su momento ya preguntaron si existía en el Ayuntamiento un censo de
viviendas vacías pertenecientes a entidades financieras o grandes empresas, pues su grupo
está interesado en buscar todas las soluciones posibles para ayudar a los vecinos del
municipio.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que aquesta moció ha estat presentada conjuntament amb tots els grups polítics, però ha
estat una moció elaborada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Demana que en la proposta s’afegeixi una frase en la que es digui que la moció ha estat
elaborada per la plataforma i que es fa nostra com grups municipals.
Alhora de posar-ho en acta vol que consti que els grups que presenten la proposta són
els grups que encapçalen la proposta.
Respecte la part exposa les dades que la Plataforma els ha posat sobre la taula respecte
la quantitats de desnonaments diaris que s’estan efectuant. Són 115 desnonaments habitatge
habitual per dia hàbil a Catalunya. Pensen que és un drama important com per prendre
mesures.
Planteja que a Garraf Promocions tenen habitatges buits que s’ha adjudicat però no s’ha
efectuat encara l’adjudicació, per tant pensa que aquests habitatges no s’haurien de posar en
el procés de liquidació. Preguen que es faci l’adjudicació a les famílies que estan
seleccionades, però no se’ls ha donat l’habitatge. Demana solucions a l’Equip de Govern.
Votaran a favor.
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Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran a favor. És una proposta moció proposada per la Plataforma que es reforça amb una
llei existent. Desitgen que aquests compromisos siguin per bé.
La gestió de Garraf Promocions s’ha assumit des del Govern i això els ajuda a veure la
situació complexa de la vivenda. Assumeixen la moció des del posicionament del Govern.
Respecte el tema comentat per la regidora sobre el pisos de Garraf creuen que s’han
barrejat les coses i pensen que no té res a veure amb la moció.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 celebra que
la moció s’hagi presentat de manera conjunta per tots els grups municipals. Això dóna
importància cabdal en quant a la responsabilitat que des del Govern es pugui tenir en el tirar
endavant línies d’actuació sobre un tema tant important.
La part expositiva era important per situar el tema, però considera que és força conegut i
considera que la Plataforma ha sabut concretar la seva lluita en necessitats polítiques.
Dins de la desgràcia del tema de l’habitatge avui poden celebrar que un moviment social
ha anat per davant de les institucions i en aquest moment aquestes s’han de posar les piles i
concretar accions concretes polítiques encaminades al que la majoria de la població està
demanant.
En aquest moment hi ha l’oportunitat d’aprofitament de la Llei d’Habitatge aprovada el
2007. Aquesta llei els obliga a dir que es pensa fer. Encara no ha estat desenvolupada
reglamentàriament. La llei estableix que les administracions locals han de portar a terme
mesures de foment. Totes aquestes febleses estan acompanyades per la llei per punts forts i
creu que quan canvien les realitats cal canviar les coses.
Des del Govern creu que es comptarà amb la resta de grups polítics i explica que s’ha de
desenvolupar la política d’habitatge.
Agafen el compromís i també, com deia en Javier, hi ha la necessitat d’actualitzar el Pla
d’Habitatge, dotar-se de les dades de pisos buits que permetin tirar endavant aquestes
possibilitats. L’Ajuntament adquireix el compromís de desenvolupar polítiques d’habitatge amb
l’orientació demanada en la moció.
Creu que s’ha de fer conjuntament amb els moviments socials que han estat capaços de
portar el tema fins on l’han portat.
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.

7.

Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes per a la creació de l’ordenança
municipal sobre substitució de sancions econòmiques per la realització de treballs
en benefici de la comunitat

L' Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa per Llei d' una sèrie de prerrogatives per
redactar ordenances municipals que regulen i faciliten la tasca diària de ciutadans i empreses i
sobretot que mantinguin la llibertat i el respecte cap a la resta de veïns.
Les ordenances municipals contemplen, per al seu efectiu compliment unes sancions
econòmiques per aquells ciutadans que les incompleixen i amb les seves accions dificulten i
fan malbé la vida en pau i convivència de la resta dels ciutadans.
En aquests casos de sancions econòmiques per un acte administratiu, alguns infractors,
per raons de falta d' ingressos , menors d' edat sense emancipar, etc. , no poden fer front a
aquestes sancions econòmiques , però sí que reconeixen el seu error i estan disposats a
esmerar. Per això aquesta ordenança pot complir aquest triple objectiu:
- sancionar a l' infractor ;
- donar una oportunitat a l’ infractor de rescabalar el seu dany als seus veïns , i
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- educar en que allò que és públic és de tots i cal cuidar-lo.
L' article 25.2 de la Constitució Espanyola preveu, entre les funcions de les penes i
mesures de seguretat, la reinserció social del condemnat , que és aplicable, quan principi del
Dret Penal, amb certs matisos, al dret administratiu sancionador.
En conseqüència, el component educatiu i la vocació socialitzadora que tota pena
comporta, compleix amb la finalitat establerta en l' article 25.2 de la CE i amb l'exigència de
justícia que consagra l' art.1 de la norma fonamental ; això sense perjudici de la funció punitiva
de les penes i sancions, que també és constitucionalment legítima. A aquest efecte, l' article
39.i del Codi Penal recull com reducció de pena privativa de drets dels treballs en benefici de la
comunitat, definits en l' article 2.a del RD515/2005 de 6 de maig, pel qual s' estableixen les
circumstàncies d' execució de les penes de treballs en benefici de la Comunitat i de localització
permanent de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de l' execució de
les penes privatives de llibertat, i això en el següent sentit: "La pena privativa de drets, que no
podrà imposar-se sense el consentiment del penat, i que l' obliga a prestar la seva cooperació
no retribuïda en determinades activitats d' utilitat pública, que podran consistir , en relació amb
delictes de similar naturalesa a la comesa pel penat, en labors de reparació dels danys causats
o de suport o assistència a les víctimes".
En aquesta línia, la present ordenança ve a proporcionar a un determinat col•lectiu una
alternativa al compliment de les sancions pecuniàries que s'imposin com a conseqüència de la
infracció de certes normes. Això s' articula a través de la possibilitat d' acollir-se a la substitució
de la multa per la realització de treballs en benefici de la comunitat, que vénen a reparar el
perjudici derivat de l' il•lícit, amb inspiració en el principi de reeducació i el caràcter
exempleritzador de les sancions.
ARTICLE 1: OBJECTE.
És objecte de la present ordenança regular el dret de les persones incloses en el seu
àmbit, d' aplicació subjectiva, d' acollir a la possibilitat de compliment alternatiu de les sancions
econòmiques que s' imposen per la comissió de determinades infraccions administratives, en el
percentatge establert en la present ordenança, mitjançant la realització de treballs en benefici
de la comunitat.
ARTICLE 2: CONCEPTE.
Es considera treball en benefici de la comunitat la prestació de la cooperació personal no
retribuïda en determinades activitats d' utilitat pública, amb interès social i valor educatiu, que
serveixi de reparació a la comunitat perjudicada per l'il•lícit administratiu, no supeditada a
l'assoliment d' interessos econòmics. Els treballs en benefici de la comunitat podran
desenvolupar-se en qualsevol àmbit d' activitat de competència municipal.
ARTICLE 3: ÀMBIT D' APLICACIÓ.
1. La present ordenança serà d' aplicació alternativa al compliment de les sancions
econòmiques, en un noranta per cent de la seva quantia, que s'imposin per infracció de
l'ordenança reguladora de la neteja i la recollida d' escombraries, ordenança municipal de
circulació, ordenança reguladora de la neteja urbana i gestió de residus, l’ordenança
reguladora dels espais verds i zones enjardinades, ordenança municipal per a la gestió dels
residus de la construcció, i ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes.
2. Quedaran exclosos, en tot cas, de l' àmbit d'aplicació d'aquesta norma qui resultin
sancionats per la comissió de qualsevol classe d' infraccions administratives que tinguin la
qualificació de molt greus.
3. Només podran acollir-se a aquesta disposició les persones físiques d' entre 14 i 65
anys, ambdós inclosos, que compleixin les següents condicions i les recollides en l'apartat 4:
a. No haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma, en els dotze mesos anteriors a la
data de la denúncia, per la infracció de la mateixa o un altre precepte de la norma per la qual s'
hagi imposat la corresponent sanció.
b. No comptar amb cap informe desfavorable per la substitució de la multa en un
expedient anterior.
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c. No tenir pendent, en executiva, cap deute amb aquesta administració.
4. Criteris relatius a trams d' edat i condicions d' aplicació:
I. Tram d' edat: 14 a 23 anys, a més de complir el que recull l' article 3.3.a, b, c, per
considerar període formatiu, serà de aplicació després de la petició del / de la interessat/da.
II. Tram d' edat: 24 a 65 anys, a més de complir el que recull l' article 3.3.a, b, c,
persones amb ingressos inferiors a 5,5 IPREM, família nombrosa, famílies amb ascendents o
descendents amb discapacitat o dependència reconeguda. D’aplicació després d' acreditar
documentalment qualsevol d' aquestes situacions i la petició del/de la interessat/da.
ARTICLE 4: PROCEDIMENT.
1. Un cop notificada la sanció econòmica que hagi recaigut en el corresponent expedient
sancionador, el sancionat que reuneixi les condicions establertes en els números 3 i 4 de
l'article anterior podrà acollir-se a la possibilitat de substituir el pagament del noranta per cent
de la multa que s' hagi imposat per la realització de treballs en benefici de la comunitat.
2. Per a això haurà de dirigir una sol•licitud al departament de Sancions en el termini
màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la notificació de la resolució del expedient, o en
qualsevol moment anterior, manifestant la seva voluntat de commutar el pagament d'aquest
percentatge (90 per cent) de la mateixa per la realització de treballs en benefici de la comunitat.
A aquest escrit haurà aportar una còpia del document d' identificació de persones físiques del
sol•licitant, un telèfon de contacte i autorització per escrit del pare, mare o tutor, en cas de
menors. No es proveirà cap sol•licitud que no compleixi amb els esmentats requisits.
3. Presentada la sol•licitud en temps i forma, i verificat que sigui el compliment de les
condicions previstes en la present ordenança, el funcionari o autoritat responsable ho
comunicarà al departament competent, a efectes de determinar la forma en què es durà a
terme l' execució dels treballs en benefici de la comunitat per part del sol•licitant.
4. Un cop remesa la informació corresponent, es procedirà a dictar resolució en el sentit
d' estimar la sol•licitud de compliment alternatiu de els treballs en benefici de la comunitat, amb
les següents indicacions:
a. Lloc o entitat al qual ha estat assignat.
b. Característiques del treball o activitat que haurà de desenvolupar.
c. Data i hora en què haurà de comparèixer a aquest efecte.
d. Persona responsable del seguiment.
i. Determinació del nombre de jornades i dies en què es duran a terme els treballs.
5. Si el sol•licitant no compleix amb les condicions necessàries per acollir-se a aquest
benefici, es dictarà resolució declarant que no és procedent la sol•licitud, amb expressió de la
seva causa.
6. En tot cas, la resolució es dictarà en el termini màxim de tres mesos des de la
presentació de la sol•licitud. Transcorregut aquest termini, la resolució que s’ adopti serà en el
sentit d' estimar la sol•licitud i determinar la manera en què s' hagi de portar a terme el
compliment substitutori del noranta per cent de la sanció econòmica, en els termes fixats en l'
apartat 3 d' aquest article.
ARTICLE 5: EXECUCIÓ DE LA MESURA.
1. La persona responsable del seguiment de l'execució dels treballs en benefici de la
comunitat emetrà informe expressiu de la realització dels mateixos.
2. Si l' informe és favorable, s'ha de manar unir a l' expedient de la seva raó i es
procedirà a dictar resolució, declarant la compensació de la sanció econòmica , que es deixarà
sense efecte en l 'import establert.
3 . Si l' informe fos desfavorable, s' aixecarà la suspensió de l' execució de la sanció
econòmica i s' enviarà prosseguir les actuacions que corresponguin per a la recaptació íntegra
de la sanció . Procedent l' emissió d' informe desfavorable per la inassistència de l' obligat a
una o a algunes de les jornades que s' haguessin determinat , o per la manifesta desatenció de
les ordres i instruccions de l' encarregat del servei.
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ARTICLE 6: JORNADA DE TREBALL .
1 . La jornada de treball en benefici de la comunitat tindrà una durada no inferior a quatre
hores diàries ni superior a sis, amb un mínim d' una jornada i un màxim de deu jornades, i
estarà regida per un principi de programació i flexibilitat, per fer compatible el desenvolupament
normal de les activitats diàries de l'obligat amb el correcte compliment de la mateixa.
2 . En cap cas els treballs en benefici de la comunitat tindran caràcter remunerat.

ARTICLE 7: VALORACIÓ .
Es prestarà una jornada de treball per cada 30,05 euros de sanció , amb el límit que
estableix l' article anterior, arrodonint per defecte a la quantitat resultant inferior. Per a l'
adequada vigència d'aquesta valoració es procedirà a la seva actualització anualment, d' acord
amb l' IPC.
ARTICLE 8: SEGUIMENT I CONTROL .
1 . En la realització dels treballs l' obligat haurà de seguir les ordres i instruccions dels
encarregats del servei, que informaran sobre l' execució dels mateixos.
2 . L' informe desfavorable aparellarà les conseqüències previstes en l' article 5.3 de la
present ordenança i la impossibilitat d' acollir en el futur a la substitució de les sancions
econòmiques per la realització de treballs en benefici de la comunitat.
Disposició transitòria.
La present ordenança serà d' aplicació, des de la seva entrada en vigor, a tots els
expedients sancionadors que es troben en tramitació a la data d' aquesta i a totes les sancions
que no siguin fermes en via administrativa. En aquest cas , el termini per sol·licitar la
substitució de la multa per treballs en benefici de la comunitat es comptarà a partir de la data d'
entrada en vigor d' aquesta disposició.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l' endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i un cop resoltes les al•legacions que hagi i ser aprovada
definitivament .
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
1 . - Que els tècnics municipals estudien el contingut d'aquesta proposta d' ordenança i
les adaptin, si cal, a la nostra legislació.
2 . - Que una vegada revisada pels tècnics municipals, es porti al primer Ple ordinari per
al seu debat i aprovació.
Pren la paraula en Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
1.49.12
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que donaran suport a la moció perquè estan en la mateixa línia. Ja havien creat un equip
conjuntament amb secretaria, governació, mediació comunitària i es treballava la ordenança i
els circuits per poder aplicar-la. Entenen el que representa l’espai públic i la cura del mateix i
per tant si s’estableix alguna sanció pugui ser feta com treball comunitari.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que volen saber que està treballant el Govern actual.
Entenen que està mal plantejat perquè primer s’hauria de tenir una proposta tècnica i un
debat i posicionament polític. Saben que s’ha de facilitar a la gent, que no pot cobrir
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determinats costos d’infraccions, i saben que les alternatives poden ser variables davant del
pagament d’una possible sanció. Però creuen que la sanció hauria d’estar en una fase anterior
perquè poden haver-hi sancions que directament no hagi de passar per l’econòmica.
Pensa que això els obre un espai de debat més ampli i que s’ha d’anar en cura i no
caure en feines que l’Ajuntament té l’obligació de fer i dotar econòmicament per les infraccions
de la població. Es sumen a la proposta de debatre, i entenen que això no és pas una alternativa
al pagament econòmic i potser s’hauria de plantejar el règim de sancions que tenen en el
municipi.
Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez i Tenes regidor de Convergència i Unió dient, que
agraeix la voluntat de tothom per arribar a un consens.
No tenen cap problema en donar suport a la proposta doncs en definitiva aproven la
voluntat d’un canvi que no estava regulat.
Des del seu grup sempre havien parlat de la possibilitat de poder fer aquesta
compensació social. Tenien en ment fer un treball sobre aquest tema s’havia treballat amb
anterioritat, però no havia donat els fruits esperats.
Explica que amb les sancions penals es fa difícil la reconversió a no punibles, per tant hi
ha un conjunt de qüestions a tractar abans de posar en marxa la ordenança.
Des de l’Equip de Govern no tenen cap problema en recollir la voluntat i ho treballaran i
tractaran amb tècnics i polítics.
Aprovaran la moció que se’ls presenta.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que en
el segon punt dels acords es diu que es porti al primer Ple ordinari el debat i l’aprovació.
El Sr. Rodríguez aclareix que la moción pretende decir que cuando los técnicos tengan
elaborada la ordenanza y haya consenso entre los grupos se presente al pleno
correspondiente.
Explica que en la ordenanza de circulación ya existe algo parecido para menores,
nombrado el día de reflexión.
Respon l’Alcaldessa que quan es parla de menors s’haurà d’acompanyar d’aspectes
més educatius.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya, la votació resta com segueix.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular, i l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

8.

Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes demanant que no es cedeixi el
padró Municipal per a fer cap referèndum independentista

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió.
Atès que la Generalitat de Catalunya planteja fer un Referèndum Independentista per
aquest any 2014, i per aquest motiu necessitarà un Cens actualitzat d’electors.
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Atès que el Govern de la Generalitat ha declarat que per fer el Referèndum contempla
com a Cens electoral les dades del Padró Municipal.
Atès que els Ajuntaments han de cedir les dades del Padró Municipal a altres
Administracions Públiques únicament quan siguin necessàries per l’exercici de les seves
competències.
Atès que dins les dades del Padró Municipal hi ha altres dades personals addicionals a
les merament identificatives, com per exemple el nivell d’estudis, que son dades protegides per
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Atès que els Ajuntaments no estan obligats a cedir les dades del Padró Municipal per a
la celebració d’un Referèndum clarament il·legal, i a més, no poden fer-ho sense l’exprés
consentiment de cada persona que formi part del Padró.
Atès que la Generalitat no te competències per a convocar un Referèndum
d’autodeterminació, perquè la sobirania d’Espanya és competència de tots els espanyols.
Atès que altres alcaldes com el de la ciutat de Tarragona ja han expressat que no
cediran les dades del Padró sense autorització del Govern de l’Estat, igual que els municipis de
Badalona i Castelldefels.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no cedeixi a l’ Idescat les dades del
Padró Municipal per ser utilitzades en cap Referèndum Independentista.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al Consistori, a les
Entitats i Associacions d’àmbit polític del nostre municipi i a la Generalitat.
Pren la paraula el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular dient, que
2.02.28
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que el proposat pel Partit Popular xoca amb l’obligació de les administracions de
poder garantir el dret a votar en qualsevol consulta.
Pensa que la moció és inapropiada pel plantejament del tema del referèndum
independentista, pensen que s’avança.
Saben que hi ha unes lleis i que les lleis es poden canviar també ho saben.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que
des del carrer i també el Parlament s’han fet pronunciaments pel dret a decidir.
Creu que el Partit Popular amb el seu rebuig a no deixar al poble català exercir el seu
dret a decidir pensa que estan negant el dret d’existir.
La bateria de propostes de l’Estat encaminades a combatre aquest dret a expressar-se
pensa que comporta un posicionament molt dur.
No donaran suport perquè en la part explicativa queda argumentat el seu posicionament
de la importància de votar en contra d’aquesta proposta. La ciutadania de Catalunya ha
expressat la voluntat del dret a decidir i s’ha obtingut el suport de les institucions catalanes des
d’una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, de les forces polítiques compromeses amb
el dret a decidir i voluntat d’avançar en una societat basada en la justícia social de les
Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments.
El Ple del Parlament ha aprovat dues resolucions que recolzen el dret a decidir, la
segona de les quals amb una gran majoria que configura el Ple del Parlament. No poden
oblidar la importància del municipalisme en la defensa de la realitat nacional catalana.
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La proclamació de la república catalana el 14 d’abril va ser conseqüència de la victòria
republicana a les eleccions municipals celebrades dos dies abans.
Estan a favor que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es comprometi a fer realitat la
consulta en el municipi facilitant allò que és necessari per fer-ho efectiu i que sigui de la seva
competència.
Votaran en contra de la seva moció.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que proposen deixar la moció damunt de la taula. Pensa que ara no és el moment, doncs
no s’ha convocat la consulta i si en algun moment es convoca la consulta es decideixi de quina
manera i format i en tot cas es compleixi el que legalment sigui. De no voler retirar-la
s’abstindran.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal, regidor de Convergència i Unió dient, que
votaran en contra de la moció.
De moment només hi ha una consulta que pregunta sobre les voluntats dels catalans i en
quin Estat polític volen estar.
Els costa entendre els posicionaments contra la consulta i el per què no fer una consulta
i que no es permeti que el poble pugui parlar i decidir sobre les seves voluntats lliurement
expressades i democràticament debatudes.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, el Sr. Manuel Adolfo Colorado
Gómez, regidor del Partit Socialista de Catalunya, la votació resta com segueix.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per
majoria d’onze vots en contra d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, dos vots a favor del Partit
Popular i l’abstenció del Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal.

9.

Moció del Partit Popular Català de Sant Pere de Ribes sol·licitant la posada en marxa
de un pla de conscienciació ciutadana que disminueixi la presència d’excrements
canins als carrers

En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió.
En la comunicació constant que El Partit Popular de Sant Pere de Ribes manté amb els
veïns sorgeixen molts assumptes que canalitzem a través de la nostra acció política i que
posem en coneixement de l'Equip de Govern. Fins ara, hem presentat diversos precs i
preguntes en què es proposaven mesures d'actuació per millorar la qualitat de vida del
municipi.
En aquesta moció ens fem ressò d'una queixa comuna a tots, que es manté en el temps i
referida a la incontrolada presència d'excrements animals, majoritàriament canins, a les voreres
i jardins del municipi. És una reclamació freqüent dels veïns i comú a tots els barris de Sant
Pere de Ribes .
És de justícia reconèixer que al llarg del temps els responsables polítics de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes van ser conscients d'aquest problema i així ho van reflectint en diferents
ordenances municipals. Actualment hi ha dues en vigor que s'ocupen d'aquest assumpte :
ORDENANÇA REGULADORA DELS ESPAIS VERDS I ZONES ENJARDINADES.
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS.
Hem constatat que pràcticament no existeixen denúncies als infractors per aquesta
causa , també és cert que és difícil que la autoritat es trobi davant en el precís moment en què
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es comet la infracció. És obvi que la responsabilitat sobre el fet que una mascota embruti el
carrer recau sobre els propietaris dels animals i per això cal fer un crida a l'educació i al civisme
de cada un d'ells. Aquesta moció no tracta, per tant, d'incorporar noves mesures, sinó d'instar
la posada en marxa d'una campanya de conscienciació ciutadana, utilitzant per a tal fi tots els
recursos de què disposa l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Altres municipis i ciutats ho han
fet recentment.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
1 . Posar en marxa una campanya de conscienciació ciutadana per tal de resoldre el
problema de la presència d'excrements de gossos a les voreres i jardins. Per a això es
proposen les següents mesures:
a . Posar en funcionament un pla de comunicació orientat a la sensibilització ciutadana i
a la informació sobre les Ordenances Municipals afectades, mitjançant cartells, fullets, butlletí i
web municipals i notes de premsa. Repartir el material divulgatiu en les instal·lacions
municipals (polisportius, biblioteques, etc...), centres educatius, clíniques veterinàries i
establiments dedicats a la venda de mascotes.
b . Elaborar un mapa de les zones més "brutes" comptant amb la informació dels
ciutadans, dels agents de policia local i de la empresa de neteja viària.
c . En aquestes zones " brutes " col·locar dispensadors de bosses.
d. Organitzar xerrades de sensibilització als centres educatius. i Instar a l’Equip de
Govern perquè reforci les patrulles de paisà que recorrin a les hores més "conflictives" els llocs
més bruts, per tal de detectar i informar els infractors.
f . Posar en coneixement de les Comunitats de Propietaris aquests acords de Ple, perquè
es divulgui entre els veïns, comunicant la posada en marxa de la campanya i recordant el que
estableixen les Ordenances Municipals.
Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández regidor del Partit Popular dient, que en la
comunicación constante que el Partit Popular de Sant Pere de Ribes mantiene con los vecinos
surgen muchos asuntos que canalizamos a través de nuestra acción política i que ponemos en
conocimiento del Equipo de Gobierno. Hasta ahora, hemos presentado diversos ruegos y
preguntas en las que se proponía medidas de actuación para mejorar la calidad de vida del
municipio.
En esta moción nos hacemos eco de una queja común a todos, que se mantiene en el
tiempo y referida a la incontrolada presencia de excrementos, mayoritariamente caninos, en las
aceras y jardines del municipio. Es una reclamación frecuente de los vecinos y común a todos
los barrios de Sant Pere de Ribes.
Es de justicia reconocer que a lo largo del tiempo los representantes políticos del
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes han sido conscientes de este problema y así lo han ido
reflejando en diferentes ordenanzas municipales. Actualmente hay dos en vigor que se ocupan
de este asunto:
ORDENANZA REGULADORA DE LOS ESPACIOS VERDES Y ZONAS AJARDINADAS.
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DA ANIMALES DOMÉSTICOS.
Hemos constatado que prácticamente no existen denuncias a los infractores por esta
causa, también es cierto que es difícil que la autoridad se encuentre delante en el preciso
momento en que se comete la infracción. Es obvio que la responsabilidad sobre el hecho que
una mascota ensucie la calle recae sobre los propietarios de los animales y por eso hay que
hacer un llamamiento a la educación y al civismo de cada uno de ellos. Esta moción no trata,
por tanto, de incorporar nuevas medidas, si no de instar la puesta en funcionamiento de una
campaña de concienciación ciudadana, utilizando para este fon todos los recursos de que
dispone el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes. Otros municipios y ciudades lo han hecho
recientemente.
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Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya
dient, que estan d’acord amb la proposta i donaran suport.
Suggereixen que dins de la part resolutiva s’afegeixi el recuperar la figura dels agents
cívics, per tal que sigui un instrument de sensibilització a peu de carrer.
El Sr. Asín respon que ja ha dit que s’ha de conscienciar a la gent perquè vegin que
tenen una responsabilitat.
El Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular accepta que s’afegeixi el
tema dels agents cívics.
Pren la paraula el Sr. Francesc Pérez Tenes regidor de Convergència i Unió dient, que
en aquests moments hi ha quatre agents cívics i incrementaran el que estan fent i el Pla
d’Ocupació serà la conscienciació d’aquest tipus de coses.
Està en marxa mirar les ordenances que hi ha per esbrinar on manca la ordenança
inclosa la sanció.
El problema és la gent que hauria de ser més conscient i modificar el comportament que
és qui porta el gos al carrer i el deix fer el que vol i no recull els excrements.
El comportament incívic és de la persona. Han de buscar altres elements que puguin ser
més apropiats. A través de la neteja viària s’ha intentat reconduir la situació i que quedin més
nets i així els provoqui rebuig a embrutar-ho.
Recullen la proposta i demana temps per arreglar-ho així aquestes queixes anomenades
pel regidor les puguin complimentar.
L’Equip de Govern donarà suport a la proposta presentada pel Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA dient, que evidentment és un problema.
Entenen que aprovar aquesta moció tal com està significa que no es farà perquè hi ha
moltes prioritats i en l’espai públic fan falta moltes coses. Considera que el mapa de les zones
brutes no es farà, ni les patrulles de paisà.
Entén la voluntat del Govern d’entendre i consensuar, però no acaba d’entendre que el
Ple pugui aprovar la moció en aquest termes.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya, la votació resta com segueix.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular, i l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

11. Moció que es presenta a iniciativa del Consell Municipal de Medi Ambient en favor
de la declaració com a parc natural de l’espai natural protegit del Massís del Garraf
que es presenta al Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
A iniciativa de l’Ajuntament de Gavà s’ha redactat i s’està promovent un manifest per tal
de sol·licitar la declaració de l’Espai Natural Protegit del Massís del Garraf com a Parc Natural.
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En la darrera reunió del CMMA es va tractar aquest tema i es va acordar donar suport al
manifest i a la vegada fer-ne difusió per tal fomentar que tant entitats, associacions, partits
polítics, i també persones a títol individual s’hi adhereixin.
D’acord amb això presentem al Ple Municipal el següent manifest per la seva
consideració, debat i adhesió:
MANIFEST EN FAVOR DE LA DECLARACIÓ COM A PARC NATURAL DE L’ESPAI
NATURAL PROTEGIT DEL MASSÍS DE GARRAF
Preàmbul
Al llarg dels darrers anys, la consolidació del Parc del Garraf com a oferta de proximitat
de lleure i de contacte amb la natura per a milions de persones, i la constatació de l’enorme
pressió que pateix aquest territori tant proper a la conurbació barcelonina, han palesat la
necessitat d’incrementar la protecció d’aquest espai adoptant una figura de protecció de rang
superior. Aquest fet està fonamentat en diverses propostes originades al voltant d’un important
consens ciutadà, propostes que reclamen la declaració del Garraf com a Parc Natural d’acord
amb la Llei d’Espais Naturals. La voluntat d’incrementar la protecció del massís de Garraf,
motivada en els seus singulars valors i pressions, justifica la present proposta de declaració de
Parc Natural pels següents motius:
1.
Històrics. El Massís de Garraf ja apareix l’any 1932 en el Regional Planing ("Pla
de Distribució en Zones del Territori Català" elaborat pels arquitectes NRT i SRT, per encàrrec
de la Generalitat de Catalunya), com un dels parcs i boscos a preservar. La proposta de
protecció del massís queda estroncada per la dictadura i es va reemprendre l’any 1975 amb la
1a delimitació del Parc del Garraf aprovada per la Comissió Provincial d’Urbanisme. L’any 1976
la publicació de referència “Natura, ús o abús” el considera un dels espais naturals que, pels
seus valors ambientals i per la pressió humana que patien, mereixien ser declarats Parc
Natural. De fet, l’any 1972 el projecte d’instal•lació dins del cor del massís de l’abocador
d’escombraries de Barcelona, va desencadenar el primer moviment social de defensa del
massís, i l’inici del moviment ecologista a Catalunya. Sense govern autonòmic i a manca d’una
legislació més adequada, el Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona va iniciar els tràmits
per a la seva declaració com espai protegit a través d’un Pla Especial urbanístic. Posteriorment,
la publicació l’any 1978 per part de la Corporació Metropolitana de Barcelona de “El patrimonio
natural de la comarca de Barcelona. Medidas necesarias para su protección y conservación”
(Folch et al.), ja delimitava amb més detall els tres espais de la Corporació Metropolitana que
requerien aquesta protecció natural (el Garraf, Collserola i els espais del Delta) i fins i tot
apuntava tres espais (Bruguers, la Font Groga i la Ricarda) que mereixien ser designats com a
Reserva Natural (sols la zona de Bruguers no ha assolit a data d’avui aquest grau de
protecció). Anteriorment, el mateix any s’havia lliurat per part de l’Ajuntament de Vilanova i a la
Geltrú a la Diputació de Barcelona un primer estudi del medi sobre el “Futur Parc Natural del
Garraf”, elaborat pels biòlegs vilanovins JAHS i JMJM.
El gran incendi de l’any 1982 i la instal•lació dels radars a la Morella van reactivar la
mobilització ecologista amb la creació de la “Coordinadora en defensa del Massís del Garraf”,
la qual va endegar campanyes com la de “El Garraf, Parc Natural”.
L’aprovació de l’Estatut d’Autonomia i el traspàs de competències de l’ICONA, va
permetre iniciar la redacció de la llei d’Espais Naturals, però quan l’any 1985 aquesta va ser
finalment aprovada, el procés de protecció del massís de Garraf mitjançant una figura
urbanística (un Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge) es trobava ja en la fase
final (la resolució es va aprovar el 1986). El motiu en va ser que el seu valor natural, els greus
impactes ambientals que ja en aquell moment patia i la pressió social dels moviments
ecologistes van urgir la seva protecció, fins i tot abans de l’existència de la llei. Aquest va ser
també el cas d’espais com el Montseny (77-78), com Sant Llorenç del Munt i l’Obac (1972) o
Collserola (1987).
Un cop aprovada la llei, es va iniciar una regularització de la protecció d’aquests espais.
El Montseny va ser declarat Parc Natural el 1987 i el mateix any el va seguir Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. Però aquí es va aturar aquest procés de normalització de la situació legal dels
grans espais protegits de la Regió Metropolitana. Collserola va haver d’esperar 23 anys per a
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ser reconeguda com a Parc Natural i el torn del Garraf encara no ha arribat tot i que ja ha
celebrat el seu 25è aniversari.
2. Socials. La ciutadania, les associacions i les entitats implicades en la conservació i
divulgació d’aquest territori, com la mateixa “Coordinadora Salvem el Garraf”, sempre han
percebut l’espai protegit del massís de Garraf com un Parc Natural. Així, per als ciutadans i les
entitats del Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedès, la denominació popular de l’espai és la de
Parc Natural del Garraf, així és com se l’anomena i així és com apareix en gran nombre de
publicacions, guies, senyalitzacions, rutes o campanyes. Fins i tot, durant els primers 15 anys,
la denominació oficial d’aquest espai protegit en tots els materials editats per la Diputació de
Barcelona era la de Parc Natural del Garraf i així va seguir fins l’any 2002 en que, per
coherència legal, es va canviar el seu nom pel més vague de Parc del Garraf.
3. Per dimensions. La mida i la forma són factors importants a l’hora de determinar el
potencial d’un espai natural com a reservori de biodiversitat. En aquest aspecte, cal observar
que el Garraf (12.374ha) és un dels 3 grans espais costaners protegits de Catalunya, juntament
amb el Delta de l’Ebre i el Cap de Creus ambdós designats com a parcs naturals. A més, a
l’igual que aquests altres, està vinculat a una de les majors àrees marines protegides del país.
Per altra banda, el Garraf és l’espai natural més extens del nucli metropolità, un espai on
conviuen més de tres milions de persones i on la demanda de sòl ha estat especialment
agressiva.
I tot això sense tenir en compte que el Parc del Garraf representa el cor d’un àmbit
d’interès natural molt més ampli que inclou els espais protegits de les muntanyes d’Ordal, el
Parc del Foix, Olèrdola, els Colls-Miralpeix i la zona marina de les Costes de Garraf, així com
d’altres no protegits com les Muntanyes del Baix, amb una superfície natural total de més de
63.000ha.
4. Per biodiversitat. La frontera bioclimàtica, d’ecotons i la varietat de sòls, és a dir, les
peculiars condicions del medi físic i ambientals que condicionen les espècies que hi viuen, fan
que aquestes presentin adaptacions úniques per sobreviure-hi, trobant-se espècies en el seu
límit de distribució, tant meridional com septentrional. Hi ha espècies vegetals i animals
protegides, endèmiques i emblemàtiques. A la zona calcària hi destaca la fauna cavernícola,
amb espècies endèmiques úniques al món, espècies protegides com el margalló i algunes
d’amenaçades com l’àliga cuabarrada, la tortuga mediterrània i el còlit negre. A la zona dels
penya-segats de Bruguers hi destaquen les mateixes espècies rupícoles de sòl silícic que ja
l’any 78 feien merèixer a aquest espai la proposta de qualificació com a Reserva Natural (punt
1): la sucòvia (Succowia balearica), la grandalla (Narcissus poeticus), els crespinells (Sedum
telephium, S. hirsutum), l’Arisarum simorrhinum, l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium), etc.
També es tracta d’un important espai per la nidificació de rapinyaires, així com per l’observació
del pas dels migradors. Això el fa un espai molt valuós per a la conservació, la sensibilització i
l’estudi de la biodiversitat.
5. Per paisatge i geologia. El paisatge que hi podem contemplar és totalment original,
diferent, singular i únic a tot Catalunya, a més de tractar-se d’un espai pràcticament sense
urbanitzar que contrasta amb l’entorn metropolità sotmès a una gran pressió urbanística.
Per la seva geologia es veuen clarament diferenciades tres parts: el Garraf negre, el
Garraf roig i el Garraf blanc, a més de la zona marina, el Garraf blau. El massís inclou dues
Geozones, o espais d’interès geològic, catalogades per la Generalitat de Catalunya; la núm.
347. “Eramprunyà – La Desfeta”, amb interès geològic en tres vessants: estratigràfica,
sedimentològica i geomorfològica, destacant el magnífic pont o arc natural de Bruguers,
anomenat la Roca Foradada; i la núm. 348. “Massís de Garraf”, excel•lent exemple en la
morfologia càrstica a nivell nacional i internacional, ja que recull totes les formes típiques de la
morfologia càrstica fòssil i un sistema de carst actiu profund, com és ara el de la Falconera. De
fet, aquesta surgència i l’abundància d’avencs va suposar fa més de 100 anys l’inici de la
exploració espeleològica a Catalunya.
6. Per patrimoni cultural. Malgrat l’aspecte desolat i despoblat que ofereix avui dia una
part important del parc, el seu ric patrimoni cultural ens revela una ocupació d’aquest espai
intensa i prolongada en el temps. Així, el seu registre arqueològic va des de la ocupació
paleolítica d’algunes de les seves coves i balmes fins als assentaments i necròpolis medievals,
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amb elements tan importants com el castell d’Eramprunyà, passant per jaciments neolítics,
ibers, romans, etc. Entre el seu patrimoni arquitectònic, el parc compta amb masies, torres de
defensa, cases d’indians i importants representacions del modernisme com el Celler Güell.
També compta amb un ric patrimoni etnològic, amb marges de pedra seca, cocones, fonts,
pous, barraques de vinya, rajoleries, forns de calç, pous de glaç , corrals, pletes, etc., que ens
remeten al domini d’una intensa activitat agrícola i ramadera sobre el territori, una activitat que
durant mil•lennis va conformar la realitat paisatgística d’aquest espai.
7. Pel reconeixement d’una realitat. L’article 25 de la Llei d’espais naturals defineix els
parcs naturals com aquells que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es
porta a terme amb la finalitat de què la conservació sigui compatible amb l’aprofitament ordenat
dels recursos i l’activitat dels habitants.
Els valors naturals qualificats del massís del Garraf són evidents; biodiversitat, paisatge,
geologia i patrimoni cultural, que es conserven mentre determinades activitats humanes
compatibles són objecte d’ordenació.
Si tenim en compte òrgans de gestió, personal, pressupost, etc, podríem dir que, de
facto, el Parc del Garraf ja té un estatus de Parc Natural. Així, el Parc del Garraf posseeix:
a. uns òrgans de gestió específics: Administració del Parc, Consell Coordinador i
Comissió Consultiva.
b. un personal propi: és el quart espai protegit de Catalunya pel que fa al nombre de
personal directament adscrit1.
c. un pressupost: és el tercer espai natural protegit de Catalunya respecte a l’import total
del pressupost1.
d. equipaments de gestió i divulgació: oficines, equipaments de divulgació cultural i
científica, escoles de natura, fins a 10 centres i punts d’informació repartits pels diferents
municipis que en formen part, dos centres de documentació i una sèrie de zones
d’aparcaments i àrees d’esplai per tal de permetre un ús públic respectuós i de qualitat.
e. tota una sèrie de documents de gestió propis d’aquests espais, com un Pla d’Ús
Públic, Pla de Seguiment de Paràmetres Ecològics, Programa d’activitats, etc.
Podríem dir doncs que el Parc del Garraf ja posseeix les eines de gestió pròpies d’un
Parc Natural.
8. Per la necessària millora de la protecció de l’espai natural. En primer lloc, la declaració
de Parc Natural, a més de delimitar de forma definitiva l’espai protegit, també comportaria una
implicació més directa de la Generalitat de Catalunya en la protecció i conservació d’aquest
espai natural. Aquesta incorporació reforçaria la gestió del Parc ja que, d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, la Generalitat és l’administració ambiental de Catalunya amb
competències no sols sobre la gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya,
sinó també en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la
gestió del medi ambient.
En segon lloc, la declaració de Parc Natural suposaria reforçar l’objectiu de conservació
en front de la protecció merament urbanística, encara que continuaria plenament vigent
l’aplicació del Pla Especial del Garraf. I el que és més important, permetria aplicar aquesta llei
amb tots els avantatges legislatius i jurídics que comporta per a la conservació i gestió.
Per tot l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, sol·licita al Govern de
la Generalitat de Catalunya a què en virtut del que disposa l’article 25.2 de la Llei 12/1985, de
13 de juny, d’espais naturals, aprovi el Decret de Creació del Parc Natural del Massís del
Garraf.
Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula el regidor Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9, dient
que no hi ha una part resolutiva és tot un manifest, que en la Junta de Portaveus es va fer un
esment, i volien recollir-ho en el Ple que això es podria haver portat d’altre manera, es ha dir en
forma de dictamen, però nosaltres em optat porta-ho, tenint en compte que altres vegades la
proposta de moció venia del Consell Municipal de Medi Ambient tal i com ve recollit en
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l’enunciat de l’ordre del dia, be dit això, és una campanya que s’està iniciant i porta temps
debatent-se, molta gent a descobert que el Parc Natural del Garraf no tenia la condició de Parc
Natural, d’alguna manera es contempla la possibilitat que legislacions de caire superior pugui
malmetre o condicionar aquest espai que tenim o que vagin en contra d’això, i el que es vol,
amb iniciativa de l’Ajuntament de Gavà, i per part d’iniciatives ecologistes i moviments
ciutadans, el que es vol es una declaració de parc natural, tot entenen i així es va recollir en el
debat municipal de medi ambient, que es millor està a dins d’aquest debat, i que beneficiaria, i
que té uns condicionats que en aquest moments desconeixem, dit això, nosaltres pensem que
l’Ajuntament hauria de donar recolzament a la iniciativa de l’Ajuntament de Gavà i que surti un
debat amb el condicionants que es creguin oportuns.
Pren la paraula la regidora Sra. Barbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per
Catalunya Verds, agraint l’entrada d’aquesta moció, que ens conduirà a diferents reflexions que
no seran només dels termes municipals col·lindants que en formem part, sinó de la resta de
municipis, per tot aquest plantegem que sent fa d’usos, preservació, de convivència de
recuperació i fins i tot d’antigues tradicions de la cura del paisatge que en aquest moment
s’està posant damunt la taula i que creiem que l’Ajuntament que som dins dels municipis del
Garraf, no només de territori sinó que també hi ha vida, creiem que és important que hi siguem,
que participem d’aquest procés i que l’Ajuntament intenti donar aquest suport, però que hi
puguem participar-hi, i per això ens hi sumem, dit això, a la Junta de Portaveus ja es va
comentar, ara ja s’ha ratificat incloure’l d’aquest manera, en tot cas per la propera vegada i
també des del Consell Municipal de Medi Ambient ja es va quedar d’acord, que enlloc de ser
una moció seria un acord de Ple, un dictamen, que no canviaria el contingut ja que és una
declaració el que diu la moció.
Pren la paraula la regidora Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de
Catalunya, respecte aquest punt es parla de declaracions, es parla de debats, etc., però en
realitat si llegeixes el document, el que es planteja, i mirant al final de tot, hi ha un paràgraf que
diu .- l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, sol·licita al Govern de la Generalitat de Catalunya a
què en virtut del que disposa l’article 25.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals,
aprovi el Decret de Creació del Parc Natural del Massís del Garraf..- per tant, estem prenent
una decisió de demanar al Govern de la Generalitat que declari de facto, via un decret, que
declari el Massís del Garraf com a Parc Natural, bé, demanaria i així ho vam explicita a la junta
de portaveus, també des de la intervenció de la regidora d’Iniciativa, i em semblaria que es un
tema prou important la sol·licitat a la Generalitat, que passes per una comissió informativa, que
hi hagi els informes tècnics corresponents, ens agradaria saber, quines afectacions a les
activitats que actualment s’ubiquen al Parc del Garraf i als habitatges i habitants que estan
actualment, per tant demanaria que es retires la moció, que es presentes com un proposta a la
comissió informativa que es dones participació a les persones que puguin queda afectades per
aquest decret, dependent del tipus d’activat que si puguin fer, i això si que ens agradaria que
s’informes a les persones que tenen activitats econòmiques allà, com poden ser les
explotacions vitivinicoles i altres explotacions...i habitants del Parca Natural de Garraf, que
nosaltres li diem així, que no te aquesta consideració, jo demanaria que es fes això, perquè es
suficientment important, i que s’informi a la gent.. que l’ajuntament conjuntament amb ells i amb
la participació de totes aquestes persones, es faci la petició, aquesta seria la nostra proposta.
Pren la paraula de nou, la Sra. Scuderi, m’agradaria afegir que se comentat abans una
mica per sobre, que la declaració del Parc Natural no està molt lluny dels usos que té en aquest
moments i que està funcionant, en tot cas voldria aclarir-ho, ja que sembla que estiguem fent
fora a la gent....dir que aquesta no es una iniciativa del 2013, sinó que ve de més lluny, que el
pla d’usos del parc segueix una normativa, i que es demana una classificació perquè t es
cobreixi jurídicament.
Seguidament pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió,
per tal d’aclarir, que en un altre punt del text, en el punt 7 .- L’article 25 de la Llei d’espais
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naturals defineix els parcs naturals com aquells que presenten valors naturals qualificats, la
protecció dels quals es porta a terme amb la finalitat de què la conservació sigui compatible
amb l’aprofitament ordenat dels recursos i l’activitat dels habitants..- al mateix temps dir que el
Parc del Garraf ja té uns estatuts, es ha dir que el grau de protecció que té el parc o les zones
que compartim amb Sitges i Vilanova, el Colls, ja tenen una protecció molt especial, però que si
s’ha de fer un informe, doncs es fa no hi ha cap problema, però en aquest sentit ja es fa, i com
a municipi hem de tenir un interès molt gran amb el parc natural des de un punt de vista cultural
i perquè no com activitat econòmica pels nostres ciutadans, per tant comparteixo molt aquesta
declaració perquè incorpora cultura, biodiversitat, lleure...una moció molt defensable.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9, defensant
perquè mantindrem la moció, que va en el sentit de fer-nos partícips i a favor que el parc del
Garraf tingui una figura legal al que fins ara sorprenentment no la tenia, i que tots ens
pensàvem que si la tenia, que es un debat obert i que la conclusió seria portar-ho dins del parc
com a figura legal o fora, el que estem aprovat no es una declaració unilateral sinó una
declaració de suport legal que avui no té el Parc Natural del Garraf, i serà posar en ordre una
realitat que no teníem.
Pren de nou la paraula la Sra. Garrido, primer de tot vol agrair les explicacions donades
de diferents punts de vista i no hi estem en desacord, sinó que el parc natural ha de ser així, en
el que no estem d’acord és que la forma no es la correcta, que es presenti com a moció quan
hauria de ser acord de ple, i per tant no es la correcte perquè no hi ha els informes tècnics, que
en aquest cas haurien de ser-hi són molt importants al no tenir-los no sabem quines
conseqüències poden tenir i no estic alarmant de res simplement vull tenir informació justament
per poder prendre una decisió amb tota la meva responsabilitat i en aquest cas a la del nostre
grup, que som representats dels ciutadans que també necessiten informació. I com que creiem
que s’ha de fer amb la participació dels ciutadans, demanaria que es passes tal i com s’ha fet
amb el tema del Colls, per Comissió informativa amb els informes corresponents i per acord de
ple
Respon la Sra. Scuderi dient que simplement es obvi que quan la Generalitat ho faci
requerirà, si cal, els informes oportuns i aprovacions pertinents, simplement ho dic per aclarirho.
Pren la paraula el Sr. Giralt, dient que només per aclarir-ho ja que se li està donant una
importància, simplement es una adhesió a un manifest i ja està, per deixar-ho clar .
Respon la Sra. Garrido dient que en aquest cas hi ha una part resolutiva i vol tenir els
informes, simplement això.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya, la votació resta com segueix.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i vuit abstencions del Partit Socialista
de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular.

33

Ple ordinari
28 de gener de 2014

12. Moció que presenta el grup municipal d’UM9 per al tancament dels centres
d’Internament d’estrangers
En aquest punt de la sessió s’absenta de la sala el Sr. Javier Rodríguez Méndez
regidor del Partit Popular.
El passat 3 de desembre, el ciutadà d’origen armeni Aramis Manukyan “Alik”, moria
mentre es trobava detingut en el Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i sota
custòdia policial. La versió “oficial” dels Mossos parla de suïcidi malgrat que els seus companys
d’internament tenen una versió completament diferent. Algunes d’aquestes persones que
contradiuen la versió oficial han estat extraditades al seu país després dels seus
posicionaments.
Aquesta mort no és un cas aïllat, ja que se n’han produït més en els darrers anys en
circumstàncies similars: ID, el 2012, SM, el 2011, MA, el 2010 i JS, el 2009. Malgrat això, la
situació dels Centres d’Internament d’Estrangers amb prou feines s’ha modificat.
En resposta a la forta mobilització ciutadana i mediàtica a causa de les morts, el govern
va presentar un esborrany de reglament per als CIE. A més d’un canvi de nom de Centre
d’Internament d’Estrangers (CIE) per Centre d’Estada Controlada d’Estrangers (CECE), les
directrius d’aquest nou reglament permetrien a empreses privades lucrar-se amb la “gestió de
la seguretat i la sanitat” en els centres, dificultarien encara més el règim de visites i la
col·laboració d’entitats socials i no establiria els mitjans necessaris per evitar morts com la d’ID
o la de MA, conformant-se així com una nova mesura destinada a garantir la reclusió i no els
drets de les persones preses.
Les morts de SM el 19 de desembre de 2011 i d’ID el 6 de gener de 2012, després de
ser detingudes per no comptar amb la documentació en regla o la d’ID el 3 de gener de 2012,
en un assassinat de clar caire racista al barri del Besós, són amb prou feines un fragment
visible del que succeeix tots els dies en aigües
de l’estret o en les tanques amb les infames fulles mortals de Ceuta i Melilla i que deixa
tots els anys milers de morts i desapareguts.
A aquesta situació s’afegeixen la decisió del Govern de retallar l’assistència sanitària a
les persones considerades “sense papers” i l’anunciat canvi del codi penal per tipificar com a
delicte l’ajuda a persones sense la documentació en regla, amb pena de fins a dos anys de
presó.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Unitat Muncipal 9 proposa al ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes insti al Parlament i el Govern de la
Generalitat de Catalunya a posicionar-se en contra de l’existència dels Centres d’Internament
per a Estrangers i a actuar en conseqüència, fent tots els passos necessaris per tancar-los amb
urgència.
2. Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes insti el Parlament i el Govern de la
Generalitat de Catalunya a no privar mai més de llibertat persones només per la seva situació
administrativa irregular.
3. Que comuniqui aquests acords al Departament d’Interior i al Ministerio del Interior, al
CIE de la Zona Franca, així com als mitjans de comunicació locals
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9, dient que
aquesta moció correspon a una situació d’alarma tal i com explica l’exposició de la moció que
fan que es centri el ressò mediàtica en el centres d’internament per a estrangers, centres
d’estades controlades d’estrangers, una sèrie de morts, una sèrie de situacions que els interns
manifesten de violència desmesurada per part dels vigilants del centre, tot un seguit de
situacions que estan fora de control com bé explica la part expositiva que no saben d’on
venent, no tenen una regulació exacte i que estan fora de llei, que les persones amb
irregularitat administrativa són tancades sense un termini clar, simplement es fa com a mesura
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de repressió, coincideix una mica amb les lleis d’estrangeria en i la situació global que viu el
mon, que reflexa aquest situació, en tot cas demanar el suport i també expressar que a
vegades hem parlat d’implicació en aquestes mocions al municipi, i ara com Ajuntament ens
toca fer-ho
Pren la paraula la Sra. Barbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds, donant ple suport a aquesta moció, afegint-hi, que crec que no cal gaire cosa més, en
tots els treballs que s’han dut a terme i no hem sigut aliens, uns centres que ja sabem per les
visites i noticies com anat tot, terrorífic que tinguem això i emparat per la Constitució o per les
lleis, un altre tema que ha sortit malgrat no sabem si és una presó o un càstig....i si és una
ajuda es va disfressant creant un problema dins i fora, una certa impotència que això estigui
passant, esperem que aquesta moció, que també té suport de la Sindicatura de Greuges, es
pugui desencallar i modificar coses quan s’està amb aquesta precarietat amb un dret tot
fonamental com es la llibertat.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta del partit Socialista de Catalunya, donarem
suport a la moció estem d’acord amb el plantegem i també amb la part resolutiva, mentre
estàvem en el debat, el meu companys ha passat un noticia del dia 25 de gener, justament
nosaltres estàvem de festa major, va morir un altra interna, desprès de nou vegades que els
metges van negar la seva gravetat, nosaltres donaríem suport, en tot cas si podem afegir
també un punt més, demanar que mentre no es produeix el seu tancament s’elabori amb
caràcter d’urgència un reglament que protegeixi els drets i la dignitat de les persones que hi
són en aquest moments, demanar si es pot inclouré aquest punt i donarem ple suport a la
moció
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal de Convergència i Unió Via, el nostre grup
s’abstindrà, entenem que es una situació que s’ha creat molt complexa, el que s’ha de demanar
és una bona gestió d’aquest tema que no sabem o no tenim prou capacitat de judici de valor
pel tancament urgent com es demana a la moció, donant suport totalment a l’esperit de la
moció a la gent immigrada, entenen que no passa pel tancament del centre sinó a la millora de
la gestió i respecte per les persones.
Pren la paraula el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9, referent al
debat de mesures legals o de tancament, nosaltres estem pel tancament dels centres
d’internament, perquè pensem el poder judicial ha de garantir que allà es respectin els drets
humans, estem dient això i en aquest sentit valorem positivament el posicionament que van fer
els jutjats 1 i 17 de Barcelona, del centre d’internament de Barcelona que demostren el que
està passant allà i que està en mans del jutge, permeteu que llegeixi el que han demanat què
es una barbaritat ...La direcció dels Centres d’internament i el personal mèdic tindran l’obligació
de trametre al jutjat qualsevol parte mèdic atesos per traumatisme, les visites que reben els
interns, la seva família, els amics, advocats etc. S’ha de fer en habitacions sense mampares,
reixes o altres obstacles que impedeixen el contacte físic, s’ha d’establir un horari de visites per
a familiars complementària a la tarda, etc., recordem que ni el Síndic de Greuges no ha pogut
entrar-hi, es necessari un sistema de dutxa que reguli la temperatura de l’aigua i la durada
adequada i suficient per tal que la neteja corporal es pugui dur a terme correctament, cosa que
no hi havia, cada dormitori o cel·la hauria de comptar amb una tassa de water, cosa que no hi
ha, la direcció del centre d’internament ha d’informar immediatament al jutge dels incidents
rellevants que hi hagin entre els quals hi ha informe policial, jo crec que demanar això fa
quatres dies, el 20 de desembre, els interns està allà privats per una única raó, tenen una
irregularitat administrativa i no hi ha cap llei que ho justifiqui, i es per això que es demana el
tancament, per vulnerar els drets humans.
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Pren de nou la paraula el Sr. Carandell, d’acord totalment amb el Sr. Garriga, en tot cas
la moció diu i es demana que es deixi de penalitzar als que no tenen papers i privar-los de
llibertat i en tot cas reafirmar que s’ha de demanar que es tanquin el centres.
Pren la paraula la Sra. Scuderi, la pregunta es molt clara per poder votar la moció el PSC
ha fet una esmena per afegir, i voldria saber si s’accepta.
Respon l’Alcaldessa dient que no, ja que el que es demana es el tancament dels
centres i l’esmena es contradiu amb el tancament.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya, i el Sr. Javier Rodríguez Méndez regidor del Partit Popular, la
votació resta com segueix.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dotze vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, un vot
en contra del Partit Popular i l’abstenció de Convergència i Unió.

13. Moció de suport a la celebració de la consulta sobre el dret a decidir el 9 de
novembre
El poble de Catalunya ha expressat de forma majoritària la seva voluntat d’exercir el dret
a decidir i triar una nova forma d’organització política que defensa la dignitat de la nació
catalana, assegurant la seva pervivència.
El bloqueig de l’autogovern, el dèficit fiscal, i el menyspreu a la llengua i cultura catalanes
han accelerat, en els darreres anys, la necessitat d’assolir la plena sobirania nacional per
tranformar la relació amb l’Estat espanyol i millorar les condicions de vida individual i col·lectiva
de les catalanes i dels catalans.
La ciutadania de Catalunya ha expressat reiteradament la seva voluntat en defensa del
dret a decidir i ha obtingut el reconeixement i un ampli suport de les institucions catalanes, des
d'una majoria absoluta al Parlament de Catalunya de les forces polítiques compromeses amb el
dret a decidir i amb la voluntat d’avançar en una societat basada en la justícia social i des de
les diputacions, consells comarcals i ajuntaments.
El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat des de l’inici de la legislatura dos
resolucions que recolzen de manera explícita el dret a decidir, la segona de les quals amb una
gran majoria formada que configuren el Ple del Parlament.
No podem oblidar la importància del municipalisme en la defensa de la realitat nacional
catalana. No podem deixar passar la ocasió de recordar que la proclamació de la República
Catalana el 14 d'abril de 1931 va ser conseqüència de la victòria republicana a les eleccions
municipals celebrades dos dies abans.
En un moment més recent, hem de valorar l'important contribució de les consultes
populars sobre la independència al procés per aconseguir l'exercici del dret a decidir;
organitzades des del teixit associatiu a més de 500 municipis al Principat entre 2009 i 2011, la
primera va ser la d'Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, i es va celebrar al nostre
municipi el dia 25 d'abril de 2010 malgrat no comptar amb el suport de l'equip de govern
municipal d'aleshores.
I és que a Sant Pere de Ribes, de fa molts anys, la societat civil i organitzacions
polítiques amb representació aquest ple i fora del mateix han participat de la reivindicació del
dret a decidir i la independència amb nombroses i variades expressions i mobilitzacions
populars, així com presentant mocions per ser debatudes en aquest ple. Amb la recent
constitució de l’Assemblea Nacional Catalana-Ribes i Les Roquetes i el naixement del col•lectiu
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SUMATE per la Independència, han donat un nou impuls al procés sobiranista i a les
reivindicacions nacionals del nostre país que van culminar amb l’èxit de participació de
ciutadans i ciutadanes del nostre municipi a la Via Catalana.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en aquesta nova etapa també esta participant
d’aquest procés i el Ple ha aprovat en el present mandat la integració de Sant Pere de Ribes
en l’Associació de Municipis per la Independència.
Davant dels esdeveniments que s’estan produint tant a nivell social com a nivell
institucional al nostre país la corporació no pot restar impassible i ha de prendre posicionament
respecte a cadascuna de les fases del procés i, en aquest cas concret, respecte als darrers
acords dels grups polítics amb representació parlamentària respecte a la data i la pregunta de
la consulta.
Per tot l’exposat i:
Atès que el passat 27 de setembre, els grups parlamentaris de CiU, ERC, ICV-EUiA i
CUP-AE van acordar una resolució que es va aprovar al Ple del Parlament de Catalunya en la
que es prenia el compromís de fixar la data i la pregunta de la consulta sobre la independència
de Catalunya sobre la pregunta la data del 9 de novembre de 2014 per celebrar la consulta.
Atès que el passat 13 de desembre, el President de la Generalitat de Catalunya Artur
Mas, en compareixença conjunta amb representants de CIU, ERC, ICV-EUiA i la CUP-AE va
manifestar l’acord al que havien arribat aquestes forces polítiques per tal que la data de la
consulta sigui el 09 de novembre de 2014 i la pregunta de la mateixa dirimirà si els i les
catalanes volem que Catalunya sigui un Estat i si aquest a d’esdevenir independent.
Atès que els termes d’aquests acords estan en sintonia amb els acords presos per
aquest Ple de formar part de l’Associació de Municipis per la Independència i amb la voluntat
popular dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi que han demostrat abastament la seva
voluntat de defensa del dret a decidir del nostre poble de manera pacífica i democràtica.
El grup municipal d’Unitat Municipal 9 (UM9-PA) i CiU-ViA proposa al ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1.
L’ajuntament de Sant Pere de Ribes en nom i representació dels seus
ciutadans i ciutadanes expressa el seu suport als acords polítics que han culminat amb l’anunci
de la convocatòria de la consulta sobre el dret a decidir el dia 9 de novembre de 2014 i la
formulació d’una pregunta que, de manera inclusiva però clara, dirimirà sobre la voluntat dels
catalans i les catalanes que Catalunya sigui un Estat i si volen que aquest Estat sigui
independent.
2.
L’ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a fer realitat la consulta al
nostre municipi, facilitant tot allò que es necessiti per a fer-la efectiva i que sigui de la seva
competència i/o estigui en les seves mans. Posant-se, si s'escau, a disposició de la Generalitat
de Catalunya en allò que requereixi.
3.
Fer arribar el contingut d’aquesta moció als diferents grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat i en el seu nom al seu President.
4.
Fer arribar el contingut d’aquesta moció al Congrés dels Diputats espanyol i, en
concret, als seus grups parlamentaris per a que tinguin en compte el posicionament favorable
del nostre poble a l’exercici del dret a decidir en els debats que es puguin realitzar en aquella
cambra legislativa.
En aquest punt de la sessió s’incorpora de nou a la sala el Sr. Javier Rodríguez
Méndez regidor del Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Lluis Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió Via, nosaltres
presentem aquesta moció conjuntament amb el grup que compartim al Govern, sempre hem
votat en suport d’aquesta consulta i hem destacat la elegància democràtica en que s’està
portant tot això, entenem que la consulta es un pas més cap un procés democràtic, i
naturalment proposem una consulta en la que es respectarà el resultat majoritari dels
ciutadans.
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Pren la paraula el Sr. Tomas Carandell i Baruzzi regidor d’Unitat Municipal 9, per dir i
afegir que la moció a de servir perquè els ciutadans del municipi i la majoria de catalans que es
el que volen pel seu país i simplement afegir-nos com a institució a aquesta proposta de
consulta.
Pren la paraula la Sra. Barbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds, pensava recordar que a la Junta de Portaveus també ens proposava presentar
conjuntament la moció, en tot cas, no s’ha recollit així no passa res, evidentment recolzem
també aquesta moció
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Socialistes de Catalunya,
nosaltres no donarem suport a la proposta, sempre em defensat el dret a decidir, però en el
marc d’una consulta legal i acordada, i per altre banda no ens sentit identificats ni en la
pregunta ni en com s’ha portat a terme tot aquest procés al Parlament de Catalunya, per tant
per aquestes qüestions no podrem donar suport.
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya, i el Sr. Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de nou vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i vuit vots en contra del Partit Socialista
de Catalunya - Progrés Municipal, i el Partit Popular.

14. Moció que presenta el grup municipal d’UM9 en contra de la reforma de la Llei de
l’Avortament
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la sala el Sr. Joan Garriga i Quadres
regidor d’Unitat Municipal 9.
Es faran constar en acta les dues mocions dels punts 14 i 15, però es decideix,
pels grups que les han presentat, fusionar-les en una i es passaran a votació
conjuntament.
El passat dia 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la llei
de l’avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació social,
econòmica i de salut de les dones. Sota el nom de “Llei de Protecció de la Vida del Concebut”,
aquesta reforma ens situa al marc normatiu postfranquista del 1985 destruint trenta anys de
lluita feminista per l’assoliment d’un dret fonamental pel conjunt de les dones als Països
Catalans.
Des del Grup Municipal d’UM9 volem mostrar la nostra profunda indignació i ràbia a la
pèrdua de nou d’aquest dret tan fonamental, l’avortament. Després de trenta anys d’haver
despenalitzat l’avortament amb la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la llibertat de les
dones a decidir sobre si volem o no ser mares. Una reforma de llei que pretén incapacitar-nos
ara com a subjectes decisoris dels nostres cossos i úters.
En primer lloc, volem deixar clar que UM9 ens oposem frontalment a l’aplicació
d’aquesta reforma que converteix el que era una llei de terminis en una llei que només permet
l'avortament en tres supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans d'un conjunt
d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió que té el risc de
ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que
aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, sinó que només satisfà els
postulats ideològics i morals del PP i dels sectors més conservadors. És a dir, que les dones
ens veiem avocades a la reproducció i al paper de mares i cuidadores.
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En aquest sentit, volem remarcar la importància que l’avortament té a nivell internacional
com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això ens hem de fixar en els
índexs de benestar de les dones en aquells països on l’avortament és legal i les polítiques
d’educació sexual i per a la salut estan consolidades. Països on s’estableixen uns terminis o bé
es tenen en compte el conjunt de circumstàncies que poden portar a una dona a avortar.
Situacions de les dones que van més enllà del risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions
o la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten és perquè simplement no volen ser
mares, i aquesta és una decisió totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix.
Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones,
però sí en el cas dels i les professionals sanitaris i conjunt d’especialistes que avalin un
avortament fora dels tres supòsits que contempla la llei. Això té unes conseqüències personals
i socials irreversibles cap a les dones, ja que ens trobarem amb moltes traves a l’hora de poder
avortar per les vies legals imposades. Com ja s’ha advertit des del feminisme, aquesta reforma
pot obligar de nou a moltes dones o bé a avortar en d’altres països, o bé a practicar
avortaments de risc i insegurs per a la salut en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos
per marxar a fora.
Entenem, doncs, que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de
permetre que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions que
consideri, tant per a ser mare com per a no ser-ho. Gratuït perquè el pagament suposa que les
dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi. Avortar ha de ser un dret i no un privilegi
per a les qui s’ho puguin permetre.
Per això des de UM9 assumim com a pròpies les reivindicacions del feminisme organitzat
i combatiu i continuarem defensant:
• El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles.
• Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana.
• Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom.
• El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència econòmica
per a les dones que vulguin avortar.
Per tot això, el grup municipal d’ UM9 proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
1.
Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés de Diputats espanyol
el rebuig d'aquest Ajuntament a l’esmentada reforma.
2.
Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una
llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva, que garanteixi l’avortament lliure i gratuït.
3.
Denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que
pateixin les dones.
4.
Oferir suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre
aquesta reforma en la seva pràctica diària.
5.
Donar suport a les accions que diferents entitats municipals puguin dur a terme
en contra d'aquesta reforma de la llei de l'avortament.

15. Moció del PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de Salut Sexual i
Reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la
reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al
nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions
dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten
la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de
persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a
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les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser
respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció
de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la
majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos
professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants
avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món
de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal
Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret
a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta,
la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari,
així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de
l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a
delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de
la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per
tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia
justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la
llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap
dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a
l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de
salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del
Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua
d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes
les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la
salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa
nostra.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes acordi:
1.Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3
de març de salut sexual i reproductiva.
2.Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de
Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.
Pren la paraula la Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya,
gràcies per la voluntat de fusionar les dues mocions, ens trobem en una situació que ha estat
molt parlada i comentada als mitjans de comunicació, per tant crec que tothom ja està a l’abast
d’aquesta informació, i de la situació en la qual ens trobem, però el que es veritat és que la llei
de Rajoy és més restrictiva que la de l’any 1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre
l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo
només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les
dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció
de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
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Per tant jo només amb la lectura d’aquest paràgraf ja voldria posar per exemple quina es
la solució en que ens estan col·locat amb aquesta llei, voldria parlar de les dones que
representem el 50% de la població i sobre la qual sens priva i no sens deixar decidir, per tant
demanaria el suport d’aquest Ajuntament per rebutjar aquesta nefasta llei que es proposa.
Pren la paraula la Sra. Laura Marcos i Navarro regidora d’Unitat Municipal 9, voldria el
suport de tots els grups, com a representant d’Unitat Municipal 9, i com a regidora de Dona he
de dir que aquest servei és una ofensa que va en contra de la llibertat, igualtat i dignitat de les
dones, la llei està basada en una ideologia del PP , hem de aconseguir el màxim de suport
social tant del Govern autonòmic com de l’Estatal, les dones hem de decidir sobre el propi cos,
i que l’aportament sigui lliure i gratuït .
Pres la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny regidora d’Iniciativa per Catalunya
Verds, m’afegeixo a l’explicació que ha fet la regidora, evidentment rebutjo qualsevol reforma
que s’estan plantejant, que cada dia és un ”guirigal” dins la dreta a veuré qui té més força, per
tant demanaria, si no importa, en el punt núm. 2 del Parlament de Catalunya fer una llei pròpia,
afegir-hi una coma i que aquesta garanteixi un avortament lluiré i gratuït.
Pren la paraula el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor de Convergència i Unió i Via, com a
grup municipal farem vot personal sobre aquest tema de l’avortament i no faig votació conjunta
sinó personal.
De nou parla la Sra. Garrido, estem d’acord amb l’aportació que s’ha fet
En estar absents de la sala, en el moment de la votació, la Sra. Maria Isabel Lucas i
Moreno regidora de Convergència i Unió i el Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez, regidor del
Partit Socialista de Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de setze vots a favor d’Unitat Municipal 9-Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya - Progrés Municipal, i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa, i dues abstencions del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Anna Gabaldà i Felipe Alcaldessa de Sant Pere de Ribes, voldria
manifestar la repulsa d‘aquest Consistori per la mort recent de dues dones assassinades per
violència masclista a la veïna població de Vilanova i la Geltrú, dues morts que són la conclusió
d’una xacra que hem de eradicar , pensem que seria bo en el mateix ple municipal informar
dels serveis i recursos que tenim com Ajuntament de Sant Pere de Ribes i va ser una aportació
a la Junta de Portaveus, per tant informar que a traves del SIAD, servei d’informació i atenció a
les dones, aquest recurs ofereix una primera acollida psicològica i una assessorament jurídic,
les vies d’accés a la primera acollida i assessorament jurídic, són mitjançant petició de la
persona interessada o derivació d’altres recursos com serveis socials, hospitals o policia local,
en situacions d’emergència, dir també, que si cal sortir del domicili familiar, sigui per la dona
afectada o els propis fills, l’Ajuntament disposa de pisos d’urgència a l’espera que es
proporcioni el recurs més adequat per a cada situació.

16. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA, desitjant Bon Nadal a l’Equip de Govern, que tothom tingui una Bon d’Any Nou.
Es remeten al compromís de treballar en el pressupost per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular dient que aniran
rescatant precs i preguntes fets a l’Equip de Govern.

Regidor/a remitent/a: Sr. José Asín Fernández - PP
PREGUNTA: Pregunta si este año se hará alguna actuación respecto la movilidad para
barreras arquitectónicas del municipio. Tienen constancia de mancances en calles importantes
como Cid Campeador.
RESPOSTA: S’han previst en aquest any, adequar passos de vianants per la supressió de
barreres arquitectòniques a la via pública, tant al nucli de Ribes com el de les Roquetes.
Al nucli de les Roquetes, es va aprovar per JGL el passat 19 de novembre de 2013 la memòria
valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut, per executar 3 passos de vianants al carrer Cid
Campeador cantonada amb el carrer de Múrcia. I amb la brigada d’obres, està previst executar
dos passos de vianants més al carrer Cid Campeador cantonada amb el carrer d’Eugeni d’Ors.
Al nucli de Ribes, s’ha previst executar dos passos de vianants a la Carretera de Sitges
cantonada amb el carrer Lluís Companys.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREC: Ruega al Equipo de Gobierno que cuando se hagan peticiones si estas se han de
alargar en el tiempo, cuando se lleven a cabo se les vaya informando y no lo tengan que ir
recordando.
PREC: Respecto el tema de los imbornales pidieron que se les informara periódicamente.
PREGUNTA: Al regidor de Gobernación si sería posible la colocación de un espejo en la calle
Velázquez con Eugeni d’Ors.
RESPOSTA: El Departament de Governació contactarà amb el Sr. Asín per tal de saber la
ubicació proposada, a fi i efecte de determinar si objectivament és necessari.
Signat: Francesc Pérez Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
El Sr. Asín desea a todos los ciudadanos del municipio Felices Fiestas.
Regidor/a remitent/a: Sra. Núria Mestre Bertran - PSC
PREC: Planteja que els contenidors de recollida de restes vegetals són insuficients i aleshores
les restes cauen a terra. Demana es reculli i buidin més sovint.
PREC: En les zones dels Cards, carretera de Sitges, el Palou Alt, Roger de Flor hi ha moltes
fulles a terra. Demana que es tingui en compte la neteja diària.
Felicita les festes a tots els presents.
Regidor/a remitent/a: Sra. Abigail Garrido Tinta - PSC
PREGUNTA: Demana el llistat accions formatives del SOC que han arribat a l’Ajuntament i les
demandes fetes per l’Ajuntament de plans d’ocupació.
RESPOSTA:
ENS SOL·LICITAT

ACCIÓ SOL·LICITADA

DATA
SOL·LICITUD

IMPORT
SOL·LICITAT

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Treball i Formació"
abans Plans d'Ocupació

30/09/2013

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Programes de col·laboració
social"

04/10/2013

GENERALITAT DE
CATALUNYA

"Espais de recerca de feina
en l'àmbit de l'Orientació
Laboral"

24/10/2013

62.000,00 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

AODL 2013-2014 (de dues
ens han donat 1)

29/10/2013

54.091,10 €

ATORGAT

126.431,52 €
126.431,52 €
16.200,00 €
14.005,50 €

27.045,55 €
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GENERALITAT DE
CATALUNYA

"PQPI" (Programa de
Qualificació Professional
Inicial) aquest és diferent del
que ja s'ha començat aquest
setembre

18/10/2013

46.288,20 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Joves per l'Ocupació

21/11/2013

239.400,00 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Ocupació per a Joves
28/11/2013

94.000,00 €

94.000,00 €

GENERALITAT DE
CATALUNYA

FOAP (formació oferta
adreçada a treballadors
desocupats)

28/11/2013

243.529,50 €

118.369,50 €

DIPUTACIÓ
DIPUTACIÓ

PQPI

27.500 €
Plans d'Ocupació

72.487,50 €

27.500,00 €
127.212,12 €

Meses de concertació
"treballem per a recuperar el
nostre entorn natural"
DIPUTACIÓ

100.000,00 €
909.440,32 €

707.051,69 €

Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació-Educació i Treball
PREC: A la plaça paral·lela, a la plaça de l’Església hi ha les arrels d’un arbre que han fet una
muntanya de fulles important. Demana es solucioni.
Regidor/a remitent/a: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado - PSC
PREGUNTA: Volia saber com havia anat la reunió amb el Departament d’Educació, demana
se’ls faci arribar la informació.
Respon la Sra. Laura Marcos i Navarro dient que la reunió havia anat bé, van parlar del
Batxillerat del Montgròs i dels cicles formatius i cens escolar però que no teníem encara
contesta del departament perquè teníem una altra reunió a fer al gener, hores d’ara la reunió
està prevista pel dijous 23 de gener.
Regidor/a remitent/a: Sr. Francisco José Perona Jiménez - PSC
PREGUNTA: vol saber si hi ha data per la reunió de Junta Local de Seguretat.
RESPOSTA: S'està elaborant la memòria d'activitat de 2014, a fi i efecte de convocar la Junta
Local de Seguretat durant el mes de febrer; la data encara està per determinar, perquè cal
quadrar la disponibilitat dels participants.
Signat: Francesc Pérez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat
PREGUNTA: Demana es faci una valoració econòmica dels inventaris de la telefonia fixa i
dades. Demana el Plec de Condicions de la telefonia quan escaigui.
RESPOSTA: Està pendent la seva valoració i redacció.
Signat: Mª Isabel Lucas Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
PREGUNTA: Hi havia una partida de 20.000€ destinada per la renovació dels servidors de la
casa. Vol saber si hi ha hagut un canvi de criteri.
RESPOSTA: A la Junta de Govern Local del dia 30 de desembre es va aprovar l’adquisició
d’un servidor per Ribes, per tal de modificar l’existent.
Signat: Mª Isabel Lucas Moreno
Regidora de Recursos Humans i Noves Tecnologies
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PREGUNTA: Sobre una pregunta feta per la Sra. Bàrbara Scuderi, s’ha respost que s’ajorna la
resposta segons conversa mantinguda amb la Sra. Bàrbara Scuderi. Els agradaria tenir la
resposta a la pregunta dels projectes d’arranjament en el Parc de Pompeu Fabra.
Respon el Sr. Josep Lluís Llàcer Martínez que ningú sabia que era el que demanava la
regidora i ell mateix li va demanar temps per assabentar-se de que anava la qüestió.
El Sr. Asín pren la paraula agraeix a l’Equip de Govern perquè les respostes han arribat abans.
Regidor/a remitent/a: Sr. Manuel Adolfo Colorado Gómez - PSC
PREC: Aprofita per recordar que el dia 31 es porta a cap la Cursa Solidaria i demana que
participin un regidor de cada grup.
Bones Festes per tothom.
Bones Festes i Bon Any.

17. Mocions, precs i preguntes
Primer.a).- Pren la paraula la Sra. Bàrbara Scuderi Bedny, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds
EUiA, sembla que hi ha un increment d’abandonament de gossos causat per la situació actual.
Pregunta si l’Ajuntament té estadístiques de les dades dels abandonaments produïts durant el
2013, tant com de la Mancomunitat del servei de recollida.
b).- Vol informar als altres grups, que quan Iniciativa té dubtes d’una pregunta el que fan és
tornar-ho ha preguntar.
c).- Pregunta si s’ha mantingut la reunió amb el Departament d’Educació que havia de celebrarse el mes de gener. De ser així demana el resultat de la mateixa respecte del batxillerat i la
seva planificació.
d).- Volen saber si s’ha parlat amb el Departament de la Generalitat de Serveis Socials per si hi
ha alguna intenció d’incrementar el contracte Programa. Si aquest anys hi haurà noves
retallades respecte una previsió que hi havia 2013-2015 del qual no saben si finalment s’haurà
aplicat i voldrien saber-ho.
e).- Demanen la programació sobre l’evolució de les obres de Can Puig i de la instal·lació del
Centre Obert.
f).- Demana les memòries dels diferents departaments de l’Ajuntament, sobre l’activitat,
incidències et., que han hagut durant el 2013.
Respon el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor de Serveis Socials dient, que respecte el
contracte Programa el Departament s’ha compromès a mantenir el mateix finançament.
Paral·lelament també hi ha el compromís de mantenir, doncs ho volen tractar per separat els
Centres Oberts, i garantir el finançament que es donava.
Obren una línia en relació a joventut i de la qual encara no hi ha tota la informació, ni aportació
econòmica.
Segon.a).- Pren la paraula el Sr. José Asín Fernández, regidor del Partit Popular explica que se hizo
un ruego sobre los imbornales para saber cuales se habían limpiado, por donde iban y cuantos
faltaban por hacer y que se les informara hasta su finalización.
Viendo que no se le ha proporcionado la información transforma el ruego en pregunta.
b).- Respecto la respuesta de Gobernación referente a la instalación de un espejo de
visualización para vehículos. Agradece la respuesta y pide la máxima rapidez en su instalación.
c).- Están recibiendo quejas de los vecinos de las urbanizaciones sobre la poda y limpieza de
cada zona. Lo ha podido comprobar él mismo en la zona del Mas d’en Serra en la que hay
varias calles sin limpiar.
d).- Reciben quejas de la limpieza de plazas y parques.
e).- Hicieron un ruego sobre los locales de la UA1 que están vacíos. Quiere saber si ya se ha
pensado hacer alguna cosa y que tipo de actuaciones se piensan llevar a cabo.
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f).- Pregunta cuando se volverán a colocar las tres banderas en los mástiles exteriores de los
edificios institucionales.
Respon el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Organització dient respecte els locals vuits de la
planta de baix de la UA1 primer els hauran de veure, perquè estan buscant les claus, i desprès
valoraran els facilitar-los per temes d’emprenedoria econòmica. Aquest és el tema en el que
treballaran i amb la idea de facilitar i reforçar l’emprenedoria.
Respon el Sr. Asín que també va demanar, no només els locals municipals, sinó també els
locals de gestió privada per a poder activar aquella zona. Tenir reunions amb els propietaris per
saber quina intenció tenen i donar-los algun tipus de facilitat per muntar algun negoci, cosa que
té constància que en el seu dia no es va fer ni es van donar facilitats.
Els agradaria participar en aquestes reunions per veure si es pot reactivar aquella zona que
sembla que havia de ser molt bonica.

Respon el Sr. José Luís Llàcer i Martínez regidor de Governació explicant, que las banderas
están compradas y cuando llegue se instalaran.
En cuanto a la poda y limpieza la brigada no puede cubrir más, puesto que está cubriendo
fiestas y festejos. Monta escenarios et, y la limpieza está establecida en base a unos
calendarios. Si ese día no se puede disponer de la máquina barredora porque esta en otro
barrio por tema de fiestas. Aquella calle se queda.
Aclara que se le hará llegar por escrito.
El Sr. Asín agradecería se le proporcionara el calendario y se le añadieran las actuaciones del
año pasado.
Tercer.a).- Pren la paraula la Sra. Anna Maria Herrera Bordallo, regidora del Partit Socialista de
Catalunya preguntant sobre el conveni dels treballadors de l’Ajuntament doncs el període
d’ultraactivitat està esgotat i el calendari de negociacions també està finalitzat, per tant
demanen saber com està aquesta situació i les negociacions.
Volen saber a quin preacord s’ha arribat, doncs només ha estat amb un dels sindicats.
Demanen informació de la situació en global.
Respon el Sr. Lluís Giralt i Vidal regidor d’Organització dient que han arribat a un pre-acord
només amb CCOO, amb UGT I el SFP no ha estat així, queden un parell de coses a negociar
creu que més de forma que no pas de fons. El pre-acord està condicionat a l’Assembla de
Treballadors i per part de l’Equip de Govern als informes previs d’Intervenció i Secretaria.
Desprès de moltes reunions s’ha arribat en aquest pre-acord i entenen que van pel camí de
finalitzar-ho que és la voluntat de tots plegats.
Quart.a).- Pren la paraula la Sra. Núria Mestre Bertran regidora del Partit Socialista de Catalunya
saben que la vigília de la Festa Major va haver-hi uns incidents a l’envelat de Ribes amb el
resultat de persones ferides. També va haver-hi robatoris amb intimidació al voltant de
l’envelat. Sembla que va haver-hi cops de puny de la persona de seguretat. Volen els informes
de la policia d’aquest fets.
Aclareix l’Alcaldessa que va ser fora de l’envelat.
Cinquè.a).- Pren la paraula el Sr. Joel Sans Cuadrat regidor del Partit Socialista de Catalunya dient,
que avui s’han aprovat el conveni amb el Ger i amb l’Agrupació de Balls Popular de les
Roquetes. Demana se’ls lliurin els convenis.
b).- En el mes de maig o juny es va aprovar una subvenció per la rehabilitació del Castell de
Ribes. Volen saber com està evolucionant el tema.
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Respon en Joan Garriga i Quadres regidor d’Unitat Municipal 9 dient, que donaran la
informació, però aclareix que va sortir publicat al PUOSC la subvenció de 83.000 € pel Castell.
Sisè.a).- Pren la paraula la Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, regidora del Partit Socialista de
Catalunya dient, que els falta per arribar les actes, així com convocatòries de Junta de Govern
la del 17 i 23 de desembre, i li falten les convocatòries 7 i 14 de gener.
b).- Demana que en la Junta de Govern del 10 de desembre va haver-hi 5 punts amb informe
desfavorable d’Intervenció. Demana se’ls facin arribar. Els punts són 8, 12, 13, 20, 23. També
hi ha punts amb l’informe d’intervenció amb observacions i els punts són 14, 16, i el punt
d’urgència 35.1.
c).- Vol saber com està el tema del pagament de la subvenció del 2013 al Casal de la Gent
Gran tant de Ribes com de Roquetes.
Respon el Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi regidor de Serveis Socials dient, que el tema del
Casal d’Avis aclareix que no hi havia reserva pressupostària perquè en la modificació que es va
fer no ho van contemplar. Assumeixen l’errada i ja s’ha parlat amb els Casals.
Setè.a).- Pren la paraula el Sr. Francisco José Perona Jiménez, regidor del Partit Socialista de
Catalunya explica que el dia del prego quan van sortir es van trobar a les fosques vol saber si
va ser una avaria o una indicació d’algú, i de ser una avaria demana l’informe de seguiment de
la incidència i si va ser una indicació demana saber el per què.
Respon el Sr. Josep Rius i Roig regidor de Convergència i Unió dient que va ser una indicació
perquè hi havia un Correfoc i s’havia demanat que es tallés la llum en aquell tram de carrer
quan passes el Correfoc i quan van acabar de passar les colles es va tornar a encendre el llum.
Aclareix que no hi ha informe i es va fer per potenciar el moment del Correfoc.
Segueix el Sr. Perona demanant que es faci l’informe de Governació perquè els va semblar
que era una mica perillós.
b).- Els ha arribat una documentació sobre el tema del conveni del bar i alguns preus.
Demana tota la documentació del tema de l’envelat i els informes.
c).- No sap si s’ha pres una decisió sobre el Pla de Vianalització de la Plaça de la Vila. Resta a
l’espera d’aquesta decisió.
Fa un prec i explica, que hi havia unes mesures a prendre i s’havia agafat el compromís amb la
gent de la Costeta que es reforçaria la senyalització a la rotonda dels Cards amb Carretera de
Sitges, i també a la Carretera de Sitges amb Lluís Companys sobre unes actuacions per
reforçar la senyalització. Vol saber com està això perquè pensa que potser va quedar aturat a
l’estiu.
Pregunta el Sr. Garriga si es refereix als informes que havien d’acompanyar la instal·lació de
l’envelat.
Pren la paraula l’Alcaldessa explicant que la voluntat de l’Equip de Govern és de cara al Ple
de febrer traspassar-ho a una setmana més tard per tenir prou temps perquè els tècnics puguin
fiscalitzar la documentació de Garraf Promocions, i es pugui treballar el pressupost, per tant la
Comissió Informativa es faria el dia 11 de febrer, la Junta de Portaveus el dia 18 de febrer i el
Ple Municipal el dia 25 de febrer.
El Sr. Lluís Giralt i Vidal explica que volien fer un Cercavila a la tarda i es va deixar sense
aclarir, però es pot fer dilluns.
L’Alcaldessa diu que ja els avançaran la proposta, però no avançaran la Comissió Informativa
perquè no tindran la documentació.
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La Sra. Abigail Garrido Tinta regidora del Partit Socialista de Catalunya planteja que el tema
de les preguntes fetes sobre els decrets com no està normalitzat com es contesten, però els
agradaria que es fes la resposta el més àgil possible.
L’Alcaldessa explica que se’ls respondrà com una pregunta del Ple.
I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa dóna per
finalitzada la sessió quan són un quart i cinc minuts de les 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'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS/ES
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