Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 20
D´OCTUBRE DE 2015, CELEBRAT EN DATA 27 D’OCTUBRE DE 2015, PER ACORD
UNÀNIM DELS SEUS MEMBRES
Sant Pere de Ribes, vint-i-set d’octubre de dos mil quinze, quan passen deu minuts de
les dinou hores, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a l’Edifici Intitucional
de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes), sota la presidència de l’alcaldessa - presidenta, Sra.
Abigail Garrido Tinta, a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la
qual prèviament han estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general
de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
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L’Alcaldessa - Presidenta:
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Sr. Antonio Martín Alarcón
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CIU-VIA
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Sra. Laura Marcos Navarro
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Sr. Francisco Manuel Moreno Segura
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Cap
Secretaria General
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Secretària
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Interventor accidental
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Ple ordinari
27 d’octubre de 2015

1. Lectura i aprovació de l´acta (22/09/2015)
2. Pressa de possessió nou regidor PP
3. Donar compte assignació membres del Grup Municipal del PP als diferents òrgans
col·legiats
4. Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 746 al 837 mes de setembre)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
5. Ratificació conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu
d’Entorn dels cursos escolars 2015/2016, 2017/2018 i 2018/2019, i aprovació
addenda curs 2015/2016
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I
D’OCUPACIÓ
6. Ordenances fiscals i preus públics
7. Compte General exercici 2014
8. Ratificació calendari festes locals 2016
9. Nomenament representants Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
10. Declaració d’urgència i aprovació de la modificació de pressupost
ALTRES ASSUMPTES
11. Mocions:
11.1.- Moció per donar suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, proposta
impulsada per UGT de Catalunya, presentada pels Grups Municipals PSC, ERC i FEM Poble
11.2.- Moció per a l’ampliació dels horaris de les biblioteques públiques de Sant Pere de
Ribes, que presenta al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
11.3.- Moció per a reparar els desperfectes de “Los gallineros” i estudiar una consulta
ciutadana per als seus usos, presentada pels Grups Municipals PSC i FEM Poble
11.4.- Moció de suport al President Sr. Mas, l’exvicepresidenta Sra. Ortega i la
Consellera Sra. Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9 N, presentada
pels grups municipals de CiU-ViA, ERC i UM9
12. Respostes preguntes Ple anterior
13. Mocions, precs i preguntes

1.- Lectura i aprovació de l’acta (22/09/2015)
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió anterior de data 22 de
setembre de 2015, amb el vot unànime dels vint membres, dels vint-i-un que composen la
corporació.
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El Sr. Raul Sanchez Villena no vota l’aprovació de l’acta al no haver pres possessió
del seu càrrec com a regidor de la Corporació.

2.

Pressa de possessió nou regidor PP

Havent estat atorgada la credencial en data 29 de setembre de 2015, com a regidor del
Partit Popular d’aquest Ajuntament al Sr. Raúl Sánchez Villena, que substitueix per renúncia al
Sr. Javier Rodríguez Méndez.
En aquest acte pren possessió del seu càrrec, el regidor, amb la fórmula legal
corresponent, sent-li donada la benvinguda per part de l’Alcaldessa i la resta de regidors i
regidores.

3.

Donar compte assignació membres del Grup Municipal del PP als diferents òrgans
col•legiats

Es dòna compte de l´escrit presentat pel Partit Popular de Catalunya en data 21
d´octubre de 2015 on comuniquen la distribució del seu grup municipal en les diferents
Comissions Informatives i Òrgans Col.legiats de caràcter municipal i Supramunicipal d´aquest
Ajuntament:
Junta de Portaveus:
José Asín Fernández. Titular.
Raúl Sánchez Villena. Suplent.
Comissió Informativa de Servei a les Persones i Igualtat d´Oportunitats:
José Asín Fernández. Titular.
Raúl Sánchez Villena. Suplent.
Comissió Informativa de Desenvolupament Territorial, Econòmic i d´Ocupació:
Raúl Sánchez Villena. Titular.
José Asín Fernández. Suplent.
Comissió Especial de Comptes:
Raúl Sánchez Villena.
Consell Escolar Municipal:
José Asín Fernández.
Junta Local de Seguretat:
José Asín Fernández.
Consell Municipal de Medi Ambient:
Tomás Sánchez Buenacasa.
Consell Municipal de Cooperació i Ajuda al Desenvolupament:
Antonio Pascual Martí.
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Consell Social Municipal:
Antonio Pascual Martí.
Comissió de Nomenclatura:
Tomás Sánchez Buenacasa.
Consell Municipal de Mitjans de Comunicació:
Raúl Sánchez Villena.
El Ple de la Corporacio resta assabentat del seu comtimgut.

4.

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 746 al 837 mes de setembre)

LLISTAT DECRETS SETEMBRE 2015
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0746

Fraccionament al Sr. Nouriddin Asila del deute
actual en concepte de dues sancions imposades
per infracció a les normes reguladores de la gestió
del mercat ambulant setmanal.

01/09/2015

2015 / 0747

Aprovar la contractació de la Sra. Eva Sola Jiménez
com a Educadora Social, mitjançant un contracte de
duració determinada per obra o servei del 16 de
setembre al 22 de desembre de 2015.

02/09/2015

2015 / 0748

Llicència per ocupació de la via pública per
ampliació de gual permanent al c/ Major 43,
atorgada a la Comunitat de Propietaris (CIF
H63270276) segons liquidació núm. 201536041

02/09/2015

2015 / 0749

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AL
C/ EUGENI D'ORS, 55 PELS DIES 7 I 8 DE
SETEMBRE A NOM DE ENCARNACION JURADO
CARCELEN.

03/09/2015

2015 / 0750

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals Exp.
GOV/2015-16

03/09/2015

2015 / 0751

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstics, exp. GOV/2015-22

03/09/2015

2015 / 0752

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores dels sorolls i les vibracions,
exp. GOV/2015-28

03/09/2015

2015 / 0753

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores dels sorolls i les vibracions,
exp. GOV/2015-29

03/09/2015

2015 / 0754

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstics, Exp. GO/2015-30

03/09/2015

2015 / 0755

Resolució exp. sancionador per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals

03/09/2015
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domèstics, exp. GOV/2015-21
2015 / 0756

Contractació Tècnic Mitjà de serveis a les persones,
Marta g
Gea Ruzafa del 7 de setembre al 31 de desembre
de 2015.

04/09/2015

2015 / 0757

Avançament de nòmina mes d'agost treballadora
Sra. Ana Maria Ortiz Moya.

04/09/2015

2015 / 0758

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la
baixa en el Padró Municipal d'Habitants als
extrangers no comunitaris sense autorització de
residència que no han renovat la seva inscripció
padronal

07/09/2015

2015 / 0759

Llicència d'obres atorgada al Sr. Alfonso Paredes
Medina per pintar la façana del c/ Federico García
Lorca núm. 155

07/09/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0760

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladors de la tinença d'animals
domèstics exp. GOV/2015-31

08/09/2015

2015 / 0761

Nomenament funcionari Jordi Caballè Andreu per
tal que representi a l'Ajuntament davant Inspecció
de Treball en l'exp. 8/0019195/15

08/09/2015

2015 / 0762

Sol.licitant llicència obres menors neteja jardí, pintar
pati i feines de jardineria pel Sr. Sevatius Jacobus
Bos Boosten

08/09/2015

2015 / 0763

Adjudicació servei de recollida de paper i cartró
comercial, mobles i voluminosos i neteja de mercats
municipals en festius, durant el mes de setembre

09/09/2015

2015 / 0764

Requeriment al licitador FORMACIÓ I TREBALL,
FUNDACIÓ PRIVADA que ha presentat oferta més
avantatjosa, servei de recollida selectiva de paper i
cartró comercial i mobles voluminosos....

09/09/2015

2015 / 0765

Atorgant llicencia per ocupació de la via pública
amb gual permanent placa núm. 3037 atorgada al
Sr. Jorge López de Egea Morera al c/ Cristòfol
Mestre 26. Liquidació núm. 2015360065

09/09/2015

2015 / 0766

Atorgant llicència per ocupació de la via pública
amb gual permanent placa núm. 3038 atorgada la
Sra. Consolación Fernández Martín, al c/ la Pau 16
. Liquidació núm. 2015360069

09/09/2015

2015 / 0767

Atorgant llicència per ocupació de la via pública
amb gual permanent placa núm. 3039 atorgada al
Sr. Luis Herrero Ródenas, al c/ Torreta 44 bxs.
Liquidació núm. 2015360075

09/09/2015

2015 / 0768

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores de la gestió del mercat
ambulant setmanal, exp. GOV/2015-32

10/09/2015

2015 / 0769

Incoació expedient sancionador per infracció a la
Llei d'accessibilitat, GOV/2015-33

10/09/2015

2015 / 0770

Adjudicació del procediment obert del contracte per
a la gestió indirecta de l'explotació, sota la modalitat

10/09/2015
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de concessió, del servei d'escola bressol municipal
L'Espígol.
2015 / 0771

Obres sense llicència polígon 31, parcel·la 17
(Plana de Can Mestre)

10/09/2015

2015 / 0772

Obres contrucció garatge sense llicència a Av.
Josep Pere Jacas, 24

10/09/2015

2015 / 0773

Construcció piscina prefabricada sense llicència al
Passeig Pujades, 7F (Vallpineda)

10/09/2015

2015 / 0774

Ampliació habitatge sense llicència a c/ Garrofera,
10 (Can Lloses)

10/09/2015

2015 / 0775

Ocupació espai zona verda al Passeig de Sant
Albert, 7G (Vallpineda)

10/09/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0776

Reforma i rehabilitació de l'habitatge i abocament
de runes al carrer Montblanc, 84 (Can Lloses)

10/09/2015

2015 / 0777

Finca no forestal amb incompliment del deute de
conservació, salubritat i seguretat al c/ Ramón i
Cajal, 23

10/09/2015

2015 / 0778

Finca no forestal amb incompliment del deure de
conservació, salubritat i seguretat al c/ de la
Malvasia

10/09/2015

2015 / 0779

Finca no forestal amb incompliment del deure de
conservació, salubritat i seguretat al c/ Juan de la
Cierva, 24 - c/ Velázquez, 28

10/09/2015

2015 / 0780

Finca no forestal amb incompliment del deure de
conservació, salubritat i seguretat al c/ de la
Ginesta, 7

10/09/2015

2015 / 0781

Finca no forestal amb incompliment del deure de
conservació, salubritat i seguretat al c/ Miquel
Servet, 52 (Les Roquetes)

10/09/2015

2015 / 0782

Finca no forestal amb incompliment del deure de
conservació, salubritat i seguretat al c/ Sagrada
Família, 2 (Ribes)

10/09/2015

2015 / 0783

Donar compte de la sol·licitud d'ajut per a projectes
de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals a travès de la
Mancomunitat Penedès - Garraf

10/09/2015

2015 / 0784

Aprovació protocol i conveni projecte les ofertes de
treball a través de la gestió de competències, com
acció conjunta amb Sitges, Sant Pere de Ribes,
Canyelles, Cubelles i Olivella i Consell Comarcal
del Garraf.

15/09/2015

2015 / 0785

Obra en construcció que pot presentar un perill al c/
de la Plana Novella, 11 (Mas Alba)

15/09/2015

2015 / 0786

Aprovació liquidacions i autoliquidacions del mes
de juliol de 2015

15/09/2015

2015 / 0787

Aprovació avançament pagament paga extra nadal
2015 a favor de Xavier Marcer Milà per import de
800€.

16/09/2015

2015 / 0788

Imposar al Sr. X.B.V.F. la sanció de 100,00-€., com

16/09/2015
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autor de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.
2015 / 0789

Imposar al Sr. M.M.F. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 14.17 del
Reglament de Circulació.

16/09/2015

2015 / 0790

Imposar al Sr. F.J.C.B. la sanció de 200,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 94.02.A.29
del Reglament de Circulació.

16/09/2015

2015 / 0791

Imposar a la Sra. D.C.D.G. la sanció de 100,00-€.,
com autora de la infracció tipificada en l’art.
94.02.E.5 del Reglament de Circulació.

16/09/2015

Descripció

Data Alta

2015 / 0792

Codi

Imposar a la Sra. J.A.L.A. la sanció de 100,00-€.,
com autora de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

16/09/2015

2015 / 0793

Imposar a la Sra. A.F.C.F. la sanció de 300,00-€.,
com autora de la infracció tipificada en l’art. 50.1.23
del Reglament de Circulació.

16/09/2015

2015 / 0794

Imposar a la Sra. M.D.P.C. la sanció de 100,00-€.,
com autora de la infracció tipificada en l’art. 50.1.22
del Reglament de Circulació.

16/09/2015

2015 / 0795

Aprovar l'arxiu de l'expedient numero 1500001418
corresponent a G.C.

16/09/2015

2015 / 0796

Manuel Fernàndez Segura reserva ocupació via
pública per mudança dia 28 de setembre al cr.
Cervantes 18 de 8 a 12 hrs

17/09/2015

2015 / 0797

Imposició genèrica sancions de trànsit

17/09/2015

2015 / 0798

Aprovació genèrica incoació expedients
sancionadors trànsit

17/09/2015

2015 / 0799

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500001649 K.L.S.L. no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

17/09/2015

2015 / 0800

Sol.licitant assabentat d'obres per reforma bany i
cuina per la Sra Isabel Solorzano Godoy

18/09/2015

2015 / 0801

Sol.licitant maquina elevadora per rehabilitació
façana per part de l'empresa Indecor Moreno 2003,
SLU

18/09/2015

2015 / 0802

Decret per llicència d'Ocupació de Domini Públic per
tancament de carrer al C/Sitges, 42 per
Electrodomèstics Fonoll, SL (núm. rebut 201536167)

18/09/2015

2015 / 0803

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per
contenidor al C/Jaume Balmes, 81-83 el 19/9/15
(núm. rebut 201536198)

18/09/2015

2015 / 0804

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per
Gual Permament al C/Palou, 2c bxs 1, atorgat a
Rosa Enciso Izquierdo (núm. de rebut 201536229)

18/09/2015

2015 / 0805

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per
Contenidor, al C/de la Farigola, 10, el dia 18/9/15

18/09/2015
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atorgat a Ivan Fernandez Alonso (núm. de rebut
201536232)
2015 / 0806

Codi

Aprovació adjudicació treballs reparació del mur
jardinera lateral de l'escola Santa Eulalia per import
de 5.984,96€ a favor de CONSTRUCCIONS
GIRALT, SL
Descripció

18/09/2015

Data Alta

2015 / 0807

Delegació d'Alcaldia en funcions de representació al
Tercer Tinent d'Alcalde Sr. Francisco José Perona
Jimenez.

21/09/2015

2015 / 0808

Aprovació despesa pagaments membres de les
Meses Electorals eleccions autonòmiques Generalitat
de Catalunya

21/09/2015

2015 / 0809

Aprovació incoació sancionadors denúncies trànsit

21/09/2015

2015 / 0810

Estimar les al•legacions presentades en l'expedient
sancionador 1500002263 OAT, incoat per la infracció
de circulació i procedint al seu arxiu, sense declaració
de responsabilitat

21/09/2015

2015 / 0811

Desestimar el recurs presentat per l’interessat en
mèrits de l’expedient sancionador 1500000165 UMF,
confirmant la sanció imposada al mateix.

21/09/2015

2015 / 0812

Declarar al Sr. A.Z.C. amb DNI núm. 46351711H
responsable de: No portar el gos amb corretja o
cadena i embrutar les vies públiques amb
deposicions fecals de gos i imposar una sanció de
400€

21/09/2015

2015 / 0813

Aprovació sol·licitud de la subvenció FOAP 2015

22/09/2015

2015 / 0814

Aprovació liquidacions i autoliquidacions setembre
2015

22/09/2015

2015 / 0815

Decret pel qual es concedeix llicència d'obres al Sr.
Antonio Felipe Quintas per a pintar al façana del c/
Cristòfol Mestres 53 (liquidació núm.201536258)

23/09/2015

2015 / 0816

Aprovació contractació pòlissa contingències
celebració del mercat del cava i la tapa 2015

23/09/2015

2015 / 0817

Llicència per ocupació de via pública amb un
contenidor de runes, atorgat al Sr. Juan Duró Tort al
carrer Comas i Solà, 10 pel dia 24/09/2015 (
liquidació 201536286 )

23/09/2015

2015 / 0818

Llicència per ocupació de via pública amb una
bastida atorgada al Sr. Antonio Felipe Quintas al
carrer Cristòfol Mestres, 53 pel dia 25/09/2015 (
liquidació 201536259 )

23/09/2015

2015 / 0819

Llicència per ocupació de via pública amb un gual
permanent atorgada a la Sra. Maria Dolores Valderas
Vicente al carrer Josep Llimona , 2 Placa 3068 (
liquidació 201536264 )

23/09/2015

2015 / 0820

Llicència per ocupació de via pública amb un gual de
càrrega i descàrrega atorgada al Sr. Josep Mestre
Boleda al carrer Puigmoltó, 26 Placa 61-C ( liquidació
201536274 )

23/09/2015
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Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0821

APROVAR la memòria valorada i l’estudi bàsic de
Seguretat i Salut pels treballs complementaris de
millora i acabat de l’arranjament del camí de Ca
l’Escolà, per import de 16.134,14€ (IVA inclòs).

24/09/2015

2015 / 0822

Aprovar el pagament de la nòmina de setembre de
2015

25/09/2015

2015 / 0823

Llicència d'ocupació de domini públic per taules i
25/09/2015
cadires , concedida a la Sra. Carmen Lozano Macias,
al carrer Sitges, 28 , restaurant la Croqueta Contenta.
( Liquidació 201536293)

2015 / 0824

Llicència d'ocupació de domini públic per un gual
permanent , núm. de placa 3070, , concedida al Sr.
Luís Oliver Martí al carrer Lola Anglada, 11 . (
Liquidació 201536303)

2015 / 0825

llicència per a l'ocupació de la via pública atorgada a 25/09/2015
Electrodomèstics Fonoll, SL per al tancament de
carrer Carles Buigas núm. 57, per a la descàrrega de
mercaderies el dia 29-09-2015 d´11 a 13 h.
(liquidació núm. 201536281)

2015 / 0826

Aprovació nomenament tresorera accidental a favor 29/09/2015
de la Raquel Aguilera Alonso del 5 al 23 d'octubre de
2015

2015 / 0827

REQUERIR al propietari les mesures cautelars
necessàries consistents en impedir l’accés, a la
terrassa de l'habitatge situat al carrer Mercè Amell
núm. 6, de Vallpineda, i així mateix, procedeixi a
l’estintolament de tota la terrassa,

2015 / 0828

Aprovació conveni amb entitats de diables petits de
29/09/2015
Ribes, Petits Diabòlics i Agrupació de Balls Populars
per la celebració del CORRESPURNES 2015 pel dia
3 de novembre

2015 / 0829

Aprovació pagament assistència al seminari marca
29/09/2015
CIUTAT a favor del regidor Antonio Martin Alarcón els
dies 2 i 3 d'octubre

2015 / 0830

Aprovació pagament seguretat social mes d'agost
2015

2015 / 0831

Llicència d'obres menors per pintar la façana al Pg.
30/09/2015
Lluís Companys 69, atorgada a la seva Comunitat de
Propietaris (liquidació 201536349)

2015 / 0832

Llicència per ocupació de la via pública per a
30/09/2015
plataforma elevadora per pintar la façana al Pg. Lluís
Companys 69, atorgada a la seva Comunitat de
Propietaris (liquidació 201536350)

Codi

Descripció

25/09/2015

29/09/2015

29/09/2015

Data Alta

2015 / 0833

Adjudicar el contracte del procediment negociat amb
publicitat del servei de recollida selectiva de paper
cartró a favor de FORMACIO I TREBALL,
FUNDACIO PRIVADA per 89.375,02€ a partir de l'1
d'octubre i fins el 31 de desembre de 2016

30/09/2015

2015 / 0834

Llicència per ocupació de la via pública atorgada al

30/09/2015
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Sr. Oliver Barandun Vázquez, per un gual permanent
al c/ Carç 44, placa núm. 3069 (liquidació núm.
201536351)
2015 / 0835

Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio
30/09/2015
Pérez Barrios per tal que representi i assisteixi com a
lletrat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el
Jutjat de lo Social nº 16 de Barcelona, procediment
núm. 1063/2015.

2015 / 0836

Aprovació contractació a favor de JUANA MUÑOZ
LOPEZ des del dia 1 d'octubre i fins el 31 de
desembre de 2015, com agent civic, i dins del
projecte foment de l'ocupació.

30/09/2015

2015 / 0837

Aprovació ADO per la publicació en el BOE per
import de 659,56€ pel procedimenet obert
harmonitzat per la contractació del servei de
telecomunicacions

30/09/2015

El Ple de la Corporació en resta assabentat dels seus continguts.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

5.

Ratificació conveni de col•laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu
d’Entorn dels cursos escolars 2015/2016, 2017/2018 i 2018/2019, i aprovació addenda
curs 2015/2016

Francisca Carrasquilla Cuadrado, Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones i Igualtat d’Oportunitats presenta davant el Ple de la corporació el següent
DICTAMEN:
El Ple de la Corporació en data 18 de desembre de 2012 va aprovar el Conveni de
Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn des de l’inici del curs 20122013 fins a l’acabament del curs 2014-2015.
En data 30/06/2015 s’han rebut dos exemplar del conveni dels cursos escolars 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019 on s’estableixen els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per contribuir, a través del Pla educatiu d’entorn, al foment
de la llengüa catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions:
personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió
social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global,
integral i més eficaç als reptes educatius.
La clàusula Dotzena del conveni diu: “ La signatura d’aquest conveni no suposa increment
de despesa per a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ni per al Departament d’Ensenyament.
Per donar suport al desenvolupament del projecte del Pla educatiu d’entorn, el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes podran aportar, si escau, els recursos
econòmics disponibles que, en tot cas, es concretaran en una addenda, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient”.
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En data 01/10/2015 s’ha rebut l’Addenda al conveni per al curs 2015-2016 en la que es
concreta l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades
a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2015-2016, i s’hi detalla l’aportació de la
Generalitat i de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat i vist l’informe tècnic emès pel Cap del Servei d’Educació, Formació i
Dona, es proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents acords:
1. Ratificar el conveni de col·laboració subscrit entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
per al Pla Educatiu d’Entorn des de l’inici del curs 2015-2016 i fins l’acabament del curs
2018-2019.
2. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
per al Pla Educatiu d’Entorn del Curs 2015-2016.
3. Aprovar el cost i el finançament de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn per al curs 20152016 d’acord amb el següent detall:
Cost total del projecte ................................................................................

3.900,00 €

Aportació Generalitat .................................... .........................................
Ajuntament, aplicació pressupostària 14100.320.22712 .................

3.000,00 €
900,00 €

4. Autoritzar a l’Alcaldia per a la signatura del Conveni i l’Addenda econòmica curs 20152016.
5. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de les posteriors addendes econòmiques
dels corresponents cursos escolars.
6. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I
D’OCUPACIÓ

6.

Ordenances fiscals i preus públics

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
territorial, econòmic i d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de la
Corporació el següent:
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat
estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
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tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i Regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la
Intervenció i el de la Comissió informativa de Desenvolupament territorial, econòmic i
d’ocupació, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació per a l’exercici de 2016 i següents, de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, les modificacions
de les Ordenances Fiscals corresponents en cada cas que a continuació es relacionen, i les
quals es recullen a l’annex I.
Ordenança
Fiscal núm.
1
2
3
4
5
Ordenança
Fiscal núm.

reguladora de l’Impost sobre
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
reguladora de les Taxes
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15 B

15 D

15 E
15 F
15 G
15 H

Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves i utilització de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena i objectes i mobles de la llar.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i
tancament de carrers
Barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic, indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic i altres.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Parades i llocs de venda als mercats municipals no sedentàries.
Aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a
l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, les modificacions
corresponents de preus públics que a continuació es relacionen, i les quals es recullen a
l’annex I:
Ordenança
Fiscal núm.
50

reguladora dels Preus Públics
Preus públics

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de data 30 de setembre de 2015:
IMPOSTOS
IBI, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IAE, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IVTM, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
IIVTNU, es respecten les particularitats de l’Ordenança Municipal
TAXES
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments d'interès general
Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la derogació de
les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes i preus públics que es relacionen a
continuació:
Ordenança
Fiscal núm.
20
Ordenança
Fiscal núm.
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61

reguladora de les Taxes
Taxa pel servei de formació de l’escola de persones adultes
reguladora dels Preus Públics
Servei del Complex Esportiu Municipal “Espai Blau”
Serveis en la piscina exterior Municipal
Serveis de Llars d’infants Municipals
Prestació del servei del Departament de benestar social
Prestació dels serveis del Departament de cultura i joventut
Prestació del servei del Departament d’esports
Prestació del servei de comerç, turisme i cooperació i ajuda al
desenvolupament
Publicitat a la radio Municipal
Utilització privativa o aprofitament especial d’espais municipals
Servei de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
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62
63

immediata amb la trama urbana i a les edificacions i instal·lacions situades en
terrenys forestals
Prestació del servei de formació i ocupació
Prestació del servei d’atenció a domicili i altres serveis assistencials

Sisè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar
anunci en un diari dels de major difusió a la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor del Partit Socialista de Catalunya i Partit Popular, Convergència i
Unió, Agrupació d’Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya, i quatre vots en
contra d’Unitat Municipal 9-CUP-PA

7.

Compte General exercici 2014

Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Especial de Comptes,
presenta al Ple de la Corporació el següent :
DICTAMEN
En data 31 d’agost de 2015 es va reunir la Comissió Especial de Comptes als efectes de
que, prèvia a l’exposició pública, els seus membres poguessin estudiar i emetre informe, en el
seu cas, sobre el compte general de l’exercici 2014, de conformitat amb allò que preveu l’article
212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 07 de setembre de
2015; es va exposar al tauler municipal d’anuncis durant el període comprès entre el dia 08 de
setembre de 2015 fins el 05 d’octubre de 2015, i transcorreguts els terminis corresponents no
s’han presentat al·legacions al respecte.
Celebrada la Comissió Especial de Comptes de data 13 d’octubre de 2015, als efectes
de dictaminar el Compte General de l’exercici 2014 i sotmetre, si s’escau, a la seva aprovació
per Ple de la Corporació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014
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Segon.- Trametre la documentació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

8.

Ratificació calendari festes locals 2016

Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el
següent:
DICTAMEN,
Vist que en data 28 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’acord que
es transcriu a continuació:
“19. Calendari festes Locals 2016
Francisco José Perona Jiménez, regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local emet la següent proposta:
“Vist que en data 3 de juliol de 2015 va entrar per registre la comunicació del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la que ens informava que s’ha de
traslladar l’Acord de la Corporació sobre les festes locals del municipi de Sant Pere de Ribes
per l’any 2016.
Vist que les festes locals del municipi de Sant Pere de Ribes són normalment el 25 de gener i
el 29 de juny pel nucli de Ribes i 12 de febrer i 25 de juny pel de Les Roquetes.
Vist que a l’any 2016 el 25 de juny escau en dissabte es proposen les següents festes locals:
Nucli Ribes:
-

25 de gener, dilluns

-

29 de juny, dimecres

Nucli Les Roquetes:
-

12 de febrer, divendres

-

27 de juny, dilluns

Vist que s’ha d’informar de l’Acord abans del dia 30 de setembre de 2015.
Vist l’informe 236/2015 del Tècnic mitjà de recursos humans.
Es proposa a la Junta de Govern Local,
1.- Aprovar les següents festes locals per l’any 2016:
Nucli Ribes:
-

25 de gener, dilluns

-

29 de juny, dimecres

Nucli Les Roquetes:
-

12 de febrer, divendres

-

27 de juny, dilluns
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2.- Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
a/es persona/es interessada/es.
3.- Ratificar l’acord en el proper Ple.”
I sotmesa la proposta a votació, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels sis membres presents, dels set que la composen.”
Vist que la proposta dels dies va ser comunicada al Comitè d’empresa, la Junta de
Personal i a les associacions Fem Ribes i Ucer.
Vista la necessitat de ratificar l’acord en el Ple
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Ratificar l’acord, Calendari de Festes Locals 2016 de la Junta de Govern Local
del dia 28 de setembre de 2015.
Segon.-.Notificar l’acord a les persones interessades.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,”
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

9.

Nomenament representants Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació la següent proposta.
Atès que en el Ple de la Corporació del dia 17 de setembre de 1997, l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes va aprovar formar part de la “Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat”;
Atès que en el Ple de la Corporació del dia 30 de juny de 2015, es van aprovar els
nomenaments al òrgans col•legiats, i no es va nomenar el membre d’aquesta Xarxa;
D’acord amb el que preveu l’article 38c.del Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, pel qual s’han de nomenar representants de la corporació en
tota mena d’òrgans col•legiats en què hagin d’estar representats,
Proposo al Ple de la Corporació:
1r. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a la Xarxa de
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, a l’alcalde/ssa, delegant al regidor de Medi Ambient, el
Sr. Francisco Perona Jiménez, en cas que l’alcalde/ssa no hi pogués assistir.
2n. Notificar aquest acord a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.”
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

10. Declaració d’urgència i aprovació de la modificació de pressupost
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10.1- Declaració d’urgència : Modificació de pressupost
I sotmesa la urgència a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

10.2- Aprovació modificació de pressupost
En el pressupost de l’exercici 2015 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
extraordinària en data 9 de març de 2015 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar
de més consignació.
Vist l’informe emès per l’interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
No havent-se dictaminat per la Comissió informativa de desenvolupament territorial econòmic i ocupació la modificació de pressupost Exp. 22/2015, la Senyora Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta la següent:
PROPOSTA D’ALCALDIA
Primer,- Aprovar la Declaració d’urgència
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 22/2015
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Per Suplement de crèdit RTDG
TOTAL ALTES

0,00
0,00

121.499,36
121.499,36

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 121.499,36
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Suplement de crèdit
TOTAL ALTES

0,00
0,00

121,499,36
121.499,36

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 121.499,36
Tercer.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’Annex I.
Quart,- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.
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ALTRES ASSUMPTES

11. Mocions:

11.1.- Moció per donar suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, proposta
impulsada per UGT de Catalunya, presentada pels Grups Municipals PSC, ERC i FEM
Poble
El municipi de Sant Pere de Ribes pateix com a la resta del país, un alt nivell d´atur.
Aquesta situació dramàtica fa patir a moltes famílies del nostre municipi, i un dels col.lectius
més vulnerables són els nostres ciutadans de més de 55 anys i molts d´ells arrosseguen una
situació d´atur de llarga durada, sumades a les escasses perspectives de recuperació d´una
activitat laboral.
Per aquest motiu els Grups Municipals PSC, ERC i FEM POBLE de Sant Pere de Ribes
volen donar suport al següent escrit i la demanda de la UGT de Catalunya:
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l´atur, amb escasses perspectives de recuperació d´una
activitat laboral amb garanties desprès de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a
modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és
essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d´ocupació i les de protecció per
desocupació.
Donat que el col.lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable
a caure a l´atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d´atur de molt llarga durada,
és evident que en poc temps gran part d´aquest col.lectiu passaran d´un nivell de protecció
contributiu a un d´assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d´una
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de
55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s´han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l´edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de
52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant
el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de
55 anys, que és l´únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%,
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els
majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que
s´ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45
anys, desatenent a tot un col.lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o
deixar-les als marges del sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació
per sota de mínims, fins i tot desprès de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d´aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les
estratègies d´accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries
laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d´aquest col.lectiu
de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta
al seus futurs drets de jubilació i a la quantia d´aquesta, doncs els anys en desocupació en un
context on s´ha augmentat l´edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o
perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base
reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s´ompliran fins i tot
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se´ls aplicarà coeficients reductors
de pensió perquè hauran d´anticipar les seves jubilacions.
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Gairebé 8 de cada 10 persones a l´atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d´inserció o algun altre ajut econòmic,
o bé no cobren res, entenem que aquest col.lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l´exclusió social.
Aquest col.lectiu que voreja l´edat de jubilació, entenem que és especialment important
que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social
per tal que se´ls asseguri unes pensions dignes.”
Per tot això els Grups Municipals PSC, ERC i FEM POBLE de Sant Pere de Ribes,
sol.liciten al Ple kde la Corporació l´adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55 >> i que significa:
1) Crear la prestació “Garantia +55” per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació
per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. El manteniment d´entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desoucpació durant la percepció
d´aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l´actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col.laboració de
l´administració central. En conseqüencia, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l´estigmatització de les persones desocupades en general, i ,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d´aquesta manera podrem millorar
l`ocupabilitat d´aquestes persones.
5) Analitzar l`eficiència dels programes d´inserció i apostar per accions d´inserció i de
formació amb continguts reals.
SEGON Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a
la UGT de Catalunya i a la secció sindical de l´Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

11.2.- Moció per a l’ampliació dels horaris de les biblioteques públiques de Sant Pere de
Ribes, que presenta al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Exposició: Com ja demanàvem al nostre programa electoral a l´apartat Potenciació de
les dues Biblioteques municipals “són a Ribes la Biblioteca Manuel de Pedrolo i a les Roquetes
la Biblioteca Josep Pla, dos eixos fonamentals de cultura i educació. Se`ls ha de donar prioritat
pressupostària a l´hora d`actualitzar serveis, perfeccionar el seus hàbitats i per comprar fons
bibliogràfics i en tots els formats. Ampliar els seus horaris, sobretot en època d´exàmens (per
tant dotar-les de més plantilla, treballs amb beques o estudiant altres fòrmules)”.
En base a aquesta idea el grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya,
proposa al Ple de l´Ajuntament de Sant Pere de Ribes l`adopció dels següents acords:
PRIMER Prioritzar per al pressupost municipal 2016 les dues biblioteques municipals per
a inversions, despeses de personal i compres necessàries que les mantinguin com a focus
important de cultura i aprenentatge per a tota la població, especialment per al jovent.
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SEGON Ampliar i ajustar els horaris de la biblioteca de Ribes i de la biblioteca de les
Roquetes segons les necessitats que es recullin a partir d`un estudi que estructuri les
necessitats del col.lectiu de joves universitaris i universitàries del nostre municipi:
TERCER Instar el Servei de Cultura , Esports i Joventut que haurà d´elaborar una
proposta dins el termini del 31 de desembre del 2015, per fer-la arribar a tots els grups
municipals on es dóni sortida a les necessitats reals de la ciutadania en aquest tema.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

11.3.- Moció per a reparar els desperfectes de “Los gallineros” i estudiar una consulta
ciutadana per als seus usos, presentada pels Grups Municipals PSC i Agrupació
d´Electors FEM Poble
Hem visitat "Els Gallineros" i n'hem documentat els desperfectes de les instal·lacions.
També hem parlat amb alguns/es usuaris/es que ens han donat la seva opinió:
- La pista es troba bruta, amb la barrera perimetral de fusta podrida i amb astelles
punxants, una cistella de basket on falta la anella i un altre amb el cadenat oxidat. A les
porteries els hi fa falta una mà de pintura, falten les xarxes i no es troben ben anclades al terra.
La malla metàlica de darrere de aquestes està desfeta en diversos punts, amb filferros sortint a
una alçada de 120cm.
- Les màquines de fer exercici estàn en males condicions, l'ajardinament està descuidat i
el mobiliari urbà està trencat en diversos punts. Falten rajoles dels bancs, hi han fanals antics
sense làmpara i escales que només porten a un cul de sac ple de pintades i caques de gos.
- Hi han elements de suposen un gran perill per als usuaris: la tanca perimetral, que el
pas del temps ha deixat oxidada i trencada en alguns punts. Els seus fonaments estàn
degradats i en alguns llocs "volen" fins a 50cm. També hi ha un pi que creix pràcticament
paral·lel al terra en una zona de fort pendent.
"Els Gallineros" van ser el pati de la guarderia, fins que es van obrir. Van albergar la
Escola d'Adults i estaven dotats també d'uns vestuaris que per la degradació de les
instal·lacions van ser tirats a terra. Quan es van ampliar els Tres Pins, la ordenació dels jardins
interiors van perdre la seva lògica i en la actualitat són un cau de brutícia.
Des de fa molts anys és un lloc molt popular de trobada per a joves esportistes i ahora es
troba totalment deixat per l'administració municipal. Creiem que s'ha de cercar una solució i que
s'ha de garantir el manteniment de les intal·lacions per part de l'Ajuntament i pels/per les
usuaris/es.
També creiem, desprès del diàleg amb alguns dels joves que hi van, que l’espai està
desaprofitat, i que s’hauria de obrir un procés de participació ciutadana per millorar-ne els usos
de la zona al voltant de la zona esportiva.
Adjuntem
un
annèx
amb
les
fotografies
que
hem
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:

realitzat.

ACORDS:
1.
Evaluar l’estat de la pista esportiva, reparar els desperfectes i assegurar que
l’espai compleix amb els estàndards per a la pràctica dels esports practicats: Fútbol i bàsquet.
2.
Evaluar l’estat de les xarxes per evitar que les pilotes surtin del camp, repararles i estudiar la possibilitat d´ampliar-les.
3.
Evaluar l’estat de la valla exterior pels tècnics de l’Ajuntament, així com l’estat
del pi inclinat i d’altres elements perillosos que es puguin detectar a posteriori, i si es dona el
cas, fer les actuacions d´urgència necessàries per a la seva reparació.
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4.
Proposem obrir un procés participatiu obert a la ciutadania per a la millora
d’aquest espai, en el marc dels pressupostos de 2016, que pugui dignificar la zona al voltant de
la pista i millorar-ne els seus usos lúdico-esportius.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint-i-un membres presents que la composen.

11.4.- Moció de suport al President Sr. Mas, l’exvicepresidenta Sra. Ortega i la Consellera
Sra. Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9 N, presentada
pels grups municipals de CiU-ViA, ERC i UM9
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història , els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en un procès participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La
resposta de l´Estat espanyol, a travès de la Fiscalia General de l´Estat, va ser querellar-se
contra el President de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d´Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies desprès de les eleccions al Parlament, tots
tres han rebut la imputació del TSJC per l´organització del 9N i han estat citats a declarar
durant el proper mes d´octubre (en el cas del President Mas, el dia 15, quan es commemora el
75è aniversari de l´afusellament del President Companys). Se´ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l´Europa del segle XXI.
Per tot el que s´exposa, els grups municipals de CIU-VIA, ERC i UM9 de l´Ajuntament de
Sant Pere de Ribes proposen al Ple l´adopció dels següents:
ACORDS
1.-Expressar el nostre suport al President Artur Mas, l´exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l´escassa qualitat democràtica d´un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos
democràtics.
3.- Refermar el compromís de l´Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurament el seu futur.
4.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant al
TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la
corresponsabilitat pels fets.
5.- Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.
I sotmesa la moció a votació el Ple de la Corporació acorda la seva denegació, per
majoria de dotze vots en contra del Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem
Poble i Partit Popular, i nou vots a favor d’Unitat Municipal 9-CUP-PA, Convergència i Unió, i
Esquerra Republicana de Catalunya.
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12. Respostes a les preguntes formulades en el Ple de data 22 de setembre de 2015

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. FRANCISCO MORENO - FEM POBLE

-Explica que Valles Altos és una urbanització que no està consolidada i demana que es
consolidi. Demana que l’alcaldessa es posi en contacte amb els veïns i veïnes de la
urbanització, per tal de buscar una solució definitiva. Emplaça a la resta de forces
polítiques a que puguin treballar en aquesta línia, malgrat ella problemàtica sigui molt
complicada de resoldre. Entén que no pot ser que desprès de quaranta anys aquests veïns
encara estiguin en la situació en la que es troben. URBANITZACIONS
L’alcaldessa respon al mateix Ple, afirmant que el passat el 5 de setembre estava a Can
Lloses, parlant amb els veïns que hi viuen, conjuntament amb el regidor Josep Moya. Així
mateix, afirma que es pren molt seriosament el treball per solucionar també les urbanitzacions,
malgrat sigui complex i necessiti, també, de la feina i del compromís de tots plegats. A més, cal
dir que l’alcaldessa i el regidor d’Urbanitzacions van reunir-se amb representants de Can
Lloses en data 14 d’octubre.
-Demana a l’alcaldessa, malgrat els hi consta que ja s’ha reunit amb els veïns de Rocamar,
que els segueixi escoltant. Mostra el suport del seu grup al govern, si aquesta és la línia
d’actuació que es segueix. URBANITZACIONS
L’alcaldessa també, confirma en el mateix Ple, que ja s’ha mantingut la primera reunió de
treball amb Rocamar. La voluntat es tirar endavant, però no ho poden fer sols. Necessiten la
complicitat de tothom dins del municipi, i fora, demanant, també, suport a la Generalitat.
Recorda que hi havia una línia d’ajuts que han desaparegut totalment. No hi ha cap tipus de
finançament ara que ajudi a que les urbanitzacions puguin tirar endavant amb el seu propi
procés per poder arribar a culminar-ho. Demana, per tant, d’anar tots plegats ha exigir que hi
hagi aquest suport amb recursos, no el suport només amb lleis i normatives. Demana,
finalment, no es faci un tema de confrontació política. Reitera que cal anar plegats.
-Demana que sigui repintades algunes senyalitzacions viàries de la urbanització Els Cards
(alguns stops i cedeix el pas estan mig esborrats). Sobretot, el punt concret en el carrer que
baixa fins a on estava el Restaurant la Vaquita. ESPAI PÚBLIC
S’informa que es planificarà el pintat del sector dels Cards amb el Pla d’Ocupació, al igual que
s’ha fet als nuclis de Ribes i Les Roquetes.
-Demana saber si s’ha actuat, i amb quins resultats, respecte al problema d’excrements de
gossos existent al parc davant de l’escola Les Roquetes, tal i com els hi ha informat els
pares i mares de l’escola. ESPAI PÚBLIC
Dins dels treballs que desenvolupen els agents cívics a la via publica, s’ha previst fer una
campanya de divulgació i sensibilització en l’ús d’aquest espai durant el mes d’octubre.
Aquesta campanya de divulgació es farà en el mateix temps que es fa la neteja de l’espai verd.
També es reforçarà la col·locació de papereres.
-Demanen saber perquè, segons els comerciants del carrer Almogàvers i del carrer Sant
Jordi de Les Roquetes, els quals van intentar muntar tres actes (una festa del “yo traje”,
una festa eivissenca i una actuació amb disfresses de “muñecos alejandro”), l’Ajuntament
no va posar de la seva part per poder-les realitzar i quins motius van portar a la no
acceptació d’aquestes propostes. COMERÇ LOCAL LES ROQUETES
En relació als tres actes als quals es fa esment, l’Ajuntament té constància del que fa referència
a la “Festa Roque-Ibiza” sol·licitada via instància el 22 de juliol per una entitat cultural local,
l’Agrupació Siente El Ritmo, amb qui es treballa des de Cultura un pla d’accions anual. Es va
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enviar resposta (s’adjunta còpia de la mateixa) justificant els motius pels quals no es podia
autoritzar l’activitat, bàsicament, per terminis i valoració de la mateixa dins la planificació
d’accions de l’associació.
Pel que fa a les altres dues accions l’Ajuntament no té constància de cap instància. Per altra
banda, sí es té registre de les peticions rebudes per portar a terme accions de dinamització i
promoció pel comerç local que desenvolupa l’associació de comerciants de Les Roquetes, amb
qui des de Promoció Econòmica es treballa anualment el pla d’accions en el marc d’un conveni.
Aquestes accions engloben tot el comerç local, com ara va ser la darrera Fira de Comerç,
Artesania i Entitats celebrada el passat 19 de setembre, a la que hi van participar comerços del
carrer Sant Jordi, Almogàvers, avinguda Mas d’en Serra i d’altres punts del municipi, amb més
de 70 participants.
A qualsevol iniciativa de dinamització i promoció del comerç local que arribi a l’Ajuntament
s’informa sobre les diferents entitats locals de comerç a Sant Pere de Ribes com Fem Ribes,
UCER, DO Ribes, accions que fan, dades de contacte..., a través de les quals poden vehicular
les seves peticions per sumar esforços i establir sinèrgies, amb l’objectiu de treballar tots
plegats pel comerç de proximitat.
-Valoren molt positivament les assemblees obertes que s’han començat a fer a diferents
indrets del municipi. Volen saber quin cost concret té la publicitat al Diari de Vilanova.
També volen fer la proposta concreta de si s’ha plantejat fer-ho més ampli a regidors que
tenen càrrecs específics o inclòs els partits que no estiguin al govern, fent demostració de
la pluralitat existent al Ple i exportar-la a les assemblees. ALCALDIA
S’informa que el cost concret de la publicitat realitzada al Diari de Vilanova, per tal d’anunciar
les sessions participatives englobades dins del projecte “a prop teu: converses amb
l’alcaldessa” ha estat de 239,58 euros (anunci publicat el passat 24 de juliol) i 239,58 euros
(anunci publicat el passat 21 d’agost). Cal dir, així mateix, que també hi participen i hi són
presents, si és necessari, regidors o regidores d’altres àmbits d’actuació.
-Volen saber quina relació té amb l’ajuntament l’empresa de vigilància que s’anuncia a la
tanca de les obres de la Casa de la Vila i si es permès que s’anunciï, malgrat hi hagi una
relació. URBANISME
Aquesta empresa va ser contractada per l’empresa Closa. Va ser la mateixa empresa Closa la
que va rescindir el seu contracte, en el seu moment.
-Volen saber perquè encara no s’ha convocat cap reunió de la Comissió de Serveis
Socials, malgrat que reconeixen que se’ls informa d’allò que s’està fent a la regidoria.
SERVEIS SOCIALS
Des de la regidoria de Serveis Socials se’ls informa que en les properes setmanes es
convocarà el Consell Social Municipal, un cop la regidora de Serveis Socials es reincorpori a
l’activitat municipal diària.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOAN LÓPEZ – UM9-CUP-PA
-Afirma que els preocupa el fet de que, sent veritat que es fan assemblees obertes amb les
persones, en canvi no es convoquen el Consell Social Municipal ni altres consells on la
participació és col·lectiva. Demana saber si el govern continuarà amb aquesta línia d’acció
política o començarà a convocar les comissions, els consells i totes aquelles formes
participatives que es portaven fins ara. ALCALDIA
La voluntat del govern es fer de la participació, la convivència i la transparència tres dels eixos
bàsics de la gestió de les seves polítiques públiques, per la qual cosa, se’ls informa que la línia
de treball i d’acció política estarà emmarcada en els mateixos. I, més concretament, respecte al
Consell Social Municipal, des de la regidoria de Serveis Socials se’ls informa que en les
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properes setmanes es convocarà, un cop la regidora de Serveis Socials es reincorpori a
l’activitat municipal diària.
-Recorda que es va aprovar una moció el passat 21 de juliol sobre pressupostos
participatius, en la qual es demanava que es fessin unes jornades de participació, una
d’elles relacionada amb les taxes municipals. Demana saber si, finalment, es realitzaran
aquestes jornades. ALCALDIA
L’alcaldessa respon en el mateix Ple, que el govern resta a l’espera que el grup municipal del
senyor López faci propostes respecte a les ordenances. Li recorda que han fet reunions amb
ells, els han explicat la seva proposta, els han enviat el document però encara no han tingut
retorn per tal de poder buscar consensos. Si, finalment, hi ha de consensos, li confirma que es
podrà confeccionar un document i portar-ho a participació. Li reitera la demanda de les
propostes del seu grup per poder treballar en un document conjunt.
Cal dir que, finalment, aquestes sessions públiques participatives es van realitzar en data 8
d’octubre a Les Roquetes i en data 9 d’octubre a Ribes.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. LAURA MARCOS - UM9-CUP-PA
-S’han assabentat que en aquest inici de curs no s’ha obert amb normalitat, com havia de
ser, les classes de l’Institut Xaloc de Les Roquetes, perquè l’obra no s’havia finalitzat.
Encara que saben que és competència de la Generalitat, creuen que l’Ajuntament és
responsable de fer el seguiment de les obres o manteniment que es realitzen durant l’estiu
per garantir que totes les escoles i instituts obren al setembre sense cap problema. A més
a més, amb l’agreujant que en el cas de l’Institut Xaloc ja s’està treballant en barracons.
EDUCACIÓ
L’alcaldessa mostra el seu acord amb la regidora respecte a la normalitat del Xaloc. Explica,
per això, que se’n va anar a veure al departament d’Ensenyament de la Generalitat a la
directora general, el dia 26 d’agost (quan se’ls va donar visita), malgrat que recorda que la va
demanar el passat mes de juny. En aquesta reunió, explica, que en cap moment se’ls hi va
comentar que hi haguessin problemes amb les obres, com a responsables que són de les
mateixes. Ans al contrari, els van dir que no hi havia cap mena de problema i que tot seguia el
seu curs amb normalitat.
Explica, així mateix, que, conjuntament amb la regidora d’Educació, han anat a visitar les
escoles, llars d’infants, instituts, un per un, abans del començament de curs, per veure si les
obres s’havien fet correctament, per veure si els equips dels mestres estaven complerts... I va
ser quan es van trobar amb la sorpresa que al institut Xaloc el mòdul no estava a punt. Va ser
aquell mateix dia que van estar, quan va trucar al departament d’Ensenyament de la
Generalitat i va demanar les explicacions corresponents. Confirma, fins i tot, que es va treballar
el mateix 11 de setembre per tenir-ho acabat. No accepta, per tant, que ara el grup de regidora
Marcos li demani responsabilitats al govern sobre aquest cas.
-Explica que al Jutjat de Pau, sembla que l’auxiliar està de baixa de fa temps i no l’han
substituït. Al mes de juliol van posar una persona per substituir-la i va estar treballant una
setmana i va marxar. Sembla ser que ja no hi ha hagut més substituts. Volia saber com
estava el tema. ALCALDIA
L’alcaldessa respon en el mateix Ple que la responsabilitat respecte al Jutjat de Pau és de la
Generalitat de Catalunya, de la seva conselleria de Justícia, concretament. Confirma que s’han
demanat explicacions des de l’Ajuntament, per tal de solucionar aquesta situació. A dia d’avui,
per això, li consta que ja està tot el personal disponible, però torna a recordar que no és
competència municipal, malgrat haver seguit el cas i haver demanat explicacions directament,
encara que ha quedat palès que la Generalitat no ha complert en aquest cas.
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PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. MAGDA TORRENTS - UM9-CUP-PA
-S’han assabentat que hi ha una sentència que insta a un desallotjament d’un edifici ocupat
al carrer Doctor Ferran, a Les Roquetes, propietat del Banco Popular Español. Sembla ser
que té una data màxima d’execució de desnonament que és el dia 16 d’octubre. Els consta
que allà hi viuen famílies amb criatures escolaritzades i empadronades a l’edifici. Davant de
la denúncia del Banco Popular, les famílies s’han mostrat favorables a l’accés a l’habitatge
amb un règim de lloguer social, cosa que l’entitat a negat segons aquestes famílies.
Demana saber si a l’equip de govern li consta aquesta situació i si li consten quines
gestions s’han fet d’intermediació en aquest cas o si s’ha buscat una localització
alternativa, si es que consta el cas. SERVEIS SOCIALS
Des del departament de Serveis Socials, s’informa que a dia d’avui, al carrer Doctor Ferran, no
existeix cap família amb menors de la qual es fes el seguiment des del departament que es
trobi ocupant en aquest espai. A més, cal dir que la policia local ha fet reiterades inspeccions
oculars en aquest edifici i no ha detectat moviments que indiquin que s’hagi produït una
mudança.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. ESTHER MORALES - CiU-ViA
-Demana saber com pensa pressionar l’Ajuntament per tal que el Jutjat de Pau pugui
complir amb la seva tasca de comunicar citacions i sentències judicials i es s’arregli la
situació. ALCALDIA
L’alcaldessa respon en el mateix Ple que la responsabilitat respecte al Jutjat de Pau és de la
Generalitat de Catalunya, de la seva conselleria de Justícia, concretament. Confirma que s’han
demanat explicacions des de l’Ajuntament, per tal de solucionar aquesta situació. A dia d’avui,
per això, li consta que ja està tot el personal disponible, però torna a recordar que no és
competència municipal, malgrat haver seguit el cas i haver demanat explicacions directament,
encara que ha quedat palès que la Generalitat no ha complert en aquest cas.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
-Demanar saber si es faran accions concretes (instal·lació d’un mirall, per exemple), en la
zona de la rotonda de Les Parellades i rodalies per evitar l’excés de velocitat i la falta de
visió en algun carrer. GOVERNACIÓ
S’explica, des de la regidora, que tant bon punt es tingui la possibilitat de fer inversions
derivades de la darrera modificació dels pressupostos, es procedirà a la col·locació d'una
banda de reducció de velocitat per sobre del pas de vianants que hi ha entre la rotonda i el
carrer Mesias.
-Demana que se li faci saber el calendari de plens dels propers mesos. ALCALDIA
S’informa que es va fer arribar, en el seu moment, el calendari de les properes Sessions
Plenàries i les comissions que es deriven, fins a final d’any.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA GIRALT - CiU-ViA
-Demana si seria possible avançar els plens a les sis de la tarda. ALCALDIA
L’alcaldessa indica que ho plantejarà en el sí de la Junta de Portaveus, per veure si hi ha la
possibilitat que els Plens s’avancin a les sis de la tarda.
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PREGUNTES a DECRETS DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
-Decret 563/2015: modificació de pressupost. Demana l’informe de l’interventor, per veure
el motiu de les altes i baixes. SERVEIS ECONÒMICS
S’adjunta la documentació corresponent.
-Decret 710/2015: informe intervenció (altes/baixes). També la mateixa informació que
l’anterior decret. SERVEIS ECONÒMICS
S’adjunta la documentació corresponent.
-Decret 568/2015: adscripció de personal (02/07/2015). Volen saber si l’adscripció d’un
treballador a l’Àrea d’Alcaldia és provisional. Volen saber, també, si la provisionalitat està
condicionada a l’aprovació de l’RLT. Volen saber, a més, si quan torni el treballador de
l’Àrea d’Alcaldia que està de baixa, s’anul·larà l’adscripció provisional (el decret no ho
justifica, però a la part argumentativa ho condiciona). Respecte al punt 9, demana conèixer
com s’ha sabut, o valorat, que aquesta persona és la més formada o si s’ha fet una
convocatòria amb personal de l’ajuntament. RECURSOS HUMANS
S’informa des del departament de RRHH, que totes les adscripcions provisionals van en funció
de les necessitats del servei corresponent, fins la provisió definitiva.
PREGUNTES a DECRETS DEL REGIDOR SR. FRANCISCO MORENO - FEM POBLE
-Decret 687/2015: sanció empresa adjudicatària obres reparació i rehabilitació obres Casa
de la Vila. Volen saber si les obres ja s’han posat al dia (sembla ser que portaven 3
setmanes d’endarreriment) o continuen acumulant retards. URBANISME
S’informa que no s'han acumulat més retards en l'execució de les obres, havent-se recepcionat
la subfase 1 de la Fase 1 en data 19 d'octubre de 2015. A més, s’adjunta la documentació
corresponent.

13. Mocions, precs i preguntes
13.1 Votació urgència Moció presentada pel Grup Municipal Agrupació d’Electors
Fem Poble
Sotmesa la urgència a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor del Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem
Poble, Partit Popular, i Unitat Municipal 9-CUP-PA, i l’abstenció de Convergència i Unió.
Ens troben absents en la votació el Sr. Francisco José Perona Jiménez regidor del
Partit Socialista de Catalunya, el Sr. Josep Graells i Ros regidor d’Esquerra Republicana
de Catalunya i la Sra. Esther Morales Miguel regidora de Convergència i Unió.
13.2 Moció que presenta a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el grup municipal
Agrupació d’Electors Fem Poble, per dotar a Sant Pere de Ribes d’un Pla Municipal de
Salut
En aquest punt de la sessió s’incorporen a la mateixa, el Sr. Francisco José Perona
Jiménez regidor del Partit Socialista de Catalunya, el Sr. Josep Graells i Ros regidor
d’Esquerra Republicana de Catalunya i la Sra. Esther Morales Miguel regidora de
Convergència i Unió.
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La sanitat és un dels pilars fonamentals de l´Estat del Benestar, és per això que cal
conservar i oferir-lo de manera universal a tota la ciutadania. La realitat actual del nostre
municipi ens ofereix un panorama en què certs serveis bàsics es deixen de proporcionar per
part de l´Ajuntament cap a la ciutadania; dels quals es pot destacar l´absència d´urgències
nocturnes al Centre d´Atenció Primària del nucli de Ribes, així com una falta d´inversió en la
provisió d´infraestructures sanitàries perquè es puguin atendre de manera adequada les
necessitats del municipi.
Tot i així, un dels factors que constantment s´oblida a l´hora de gestionar aquest servei
és el de l´adaptació. L´adaptació del sistema sanitari és un requisit bàsic per gestionar de
manera tant eficient com eficaç els recursos disponibles en els centres sanitaris del nostre
municipi, i ens permeten millorar el servei de cara a la ciutadania.
Així doncs, de cara a optimitzar els recursos diposnibles en els nostres centres per fer
front tant a les necessitats explícites que es demanen en el nostre poble a nivell sanitari, i
conseqüentment per fer front a les retallades a nivell estatal i autonòmic (i que conseqüentment
afecten el nivell del municipal) que es vénen donant en aquests anys de crisi, veiem necessari
que es desenvolupi un Pla Municipal de Salut.
Amb aquest Pla Municipal de Salut es dóna una radiografia real de les necessitats
sanitàries de la ciutadania per poder administrar els recursos més eficientment, així com
perquè les infraestructures sanitàries donin resposta a aquelles necessitats més comunes en el
municipi.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords::
ACORDS:
1. Creació i desenvolupament d´un Pla Municipal de Salut que faci una diagnosi
minuciosa de les necessitats del nostre municipi a nivell sanitari.
2. Desenvolupar la col.laboració junt amb la ciutadania per desenvolupar el projecte i fer
front, mitjançant un precís anàlisi qualitatiu, les demandes de la ciutadania vers la sanitat. Així
com crear plataformes de debat per apropar el projecte a ribetans i roquetencs.
3. Presentació i exposició del projecte finalitzat a la ciutadania per fomentar la
transparència a l´ajuntament.
4. Aplicació d´aquest Pla Municipal de Salut a tot el municipi i fomentació del
desenvolupament de projectes semblants a poblacions properes per crear un sistema sanitari
més optimitzat.
I sotmesa la moció a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació, per
majoria de dotze vots a favor del Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem
Poble i Partit Popular, i l’abstenció d’Unitat Municipal 9-CUP-PA, Convergència i Unió, i
Esquerra Republicana de Catalunya.
13.3 Preguntes
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSEP GRAELLS - ERC
- PREC: Demanar a la resta de grups municipals i de partits que van participar a les
últimes eleccions, que retiressin els cartells que encara fa més d’un mes i encara estan
penjats a moltes parts del municipi.
- PREC: Al juliol vam fer una altra pregunta, de que al carrer dels Ferrers estava ple de
runa. Fa poc s’ha netejat però vam fer la puntualització que al carrers dels Ferrers i al
carrer dels Modistes.... el que ha passat és que ara sembla que s’hagi traslladat tothom
a tirar allà, es clar, si arreglem un mirem d’arreglar els dos, una mica en relació del que
deia abans, no deixem degradar els nostres espais perquè sino després és més costós.
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- PREGUNTA o PREC?: Quan vam parlar dels escocells al juliol, al passatge Ausias
March, continua igual, no hi ha cap arbre, hi ha un forat i genera un cert risc. Igual que al
passatge del costat, passatge Josep Llimona, doncs l’arbre ha arrencat els escossells,
ha aixecat l’acera...ho dic perquè qualsevol dia caurà algú i llavors haurem de còrrer.
Perquè es tingui en compte... hi ha hagut veïns que s’han queixat perquè no ha estat
d’avui per demà, va creixent i no ha hagut cap actuació.
- PREC: Farà quasi un any, al final del carrer Balmes, tocant a la carretera dels Cards,
on hi ha una mica de placeta, els pins han aixecat el terra i la millor actuació que s’ha fet
des del Consistori és posar unes balles però es clar, ara fa un any.
- PREC: Al juliol vam fer referència al tema de Rocamar, he vist que l’altre dia que vam
parlar a la Junta de Govern hi havia un tema d’una resposta que deia que al mes
d’octubre s’havien de reunir i nosaltres en aquell moment els vam demanar si hi havia la
possibilitat de trobar un espai o una mesa per poder parlar-ho amb la resta de grups, que
estiguessin conscients de quina és la dificultat, perquè si no cadascú explica una cosa i
el problema es va enquistant i no acabem d’avançar.
- PREGUNTA: Vam fer referència als expedients de les mocions dels pisos buits, que
s’havia presentat una moció a l’anterior legislatura i demanàvem quins expedients hi
havia i quines actuacions s’havien fet... amb la resposta no parla de cap número
d’expedients, no sè si hi ha algun d’obert, si s’ha fet algo; si que explica quines volen ser
les actuacions de l’equip de govern, però no concreta si hi ha expedients oberts i en quin
procès estan.
- PREGUNTA: la pl. de la Vinya d’en Petaca... ara quan sortim està molt fosc. No sé si
hi ha alguna previsió de millorar la il·luminació, perquè crec que tant la pl. Llobregat com
la Vinya d’en Petaca són espais representatius aquí a les Roquetes i la il·luminació no fa
menció d’això.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. RAUL SANCHEZ - PP
- PREC: (vía pública). Es referent a que tant el ferm com el clavegueram de la rbla. del
Garraf sobretot a l’alçada de la zona del Bel Air i just abans d’accedir a la rotonda que
dona accès al nucli de Roquetes, s’estan enfonsant i alguns claveguerams estan perdent
inclús el recobriment asfàltic, creant sots molt perillosos per la circulació de gent que va
amb ciclomotor i amb bicicleta sobretot ara que hi ha poca llum i si alguna persona en
bicicleta o moto fica allà la roda, pot haver un accident greu... demanem que es preguin
mesures de la manera més ràpida possible.
- PREC: (esports). Referent a la utilització de la il·luminació... nosaltres hem rebut
queixes de veïns i usuaris del Camp de Futbol de les Roquetes, però estem segurs que
també es fa al camp de Ribes, durant els entrenaments els conserges encenen la
totalitat dels focus. Creiem que pels entrenaments, això no és necessari, perquè a part
de que representa una despesa important energètica, també crea una contaminació
lumínica als voltants importants.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSE ASIN - PP
-PREGUNTA que ja varem fer sobre les mocions que havia presentat aquest grup
municipal i es van aprovar. Com es van aprovar, voliem saber quin és el seu estat, quin
curs porten, perquè llavors entenem que es absurd presentar mocions si desprès queden
oblidades en el temps.
També es veritat que les mocions no són vinculants fins que no hi hagi informes
preceptius d’intervenció i secretaria, es veritat, però bé, si vol prendre nota, li diria unes
quantes que varen ser aprovades a aquest grup municipal per aquest plenari, perquè ens
poguessin informar de quin és el seu curs i que s’està fent al respecte.
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Una va ser presentada el 19.11.2013 –comerç- Moció sobre el foment de la
contractació i adquisició de serveis i productes de la comarca.
L’altre és de 17.12.2013, bè, ja sabem que funciona, però era sobre la web de
l’Ajuntament: Moció relativa a la presentació dels pressupostos de Sant Pere de
Ribes, a la pàgina web de l’Ajuntament
Una altra del 28.01.2014, Ordenança comunitària: Moció per la creació d’una
ordenança municipal sobre la substitució de sancions econòmiques per realització
de treballs comunitaris, que ja varem explicar en el seu dia que ja hi ha Ajuntaments
que ho estaven aplicant, i que era bastant efectiu.
Una altra que es va presentar, i que ja sabem que s’ha portat a terme, que es va fer el
28.01.2014, excrements al carrer, moció sol·licitant el pla de conscienciació
ciutadana que disminueixi la presència d’excrements canins al carrer, m’agradaria
saber si es segueix actuant sobre aquest tema. També vam demanar que es crees un
mapa de zones brutes... tota aquesta informació si ens la poden fer arribar o reunir-nos
per tenir una mica de constància de com va.
I per últim, una que varem presentar el 18.11.2014, que era el Picnic de les Roquetes,
moció sobre la zona Picnic de les Roquetes, també ens agradaria saber, que s’està
portant a terme, que no, que es farà o no es farà,... com està.
- Faré un PREC que ja vaig fer el 15.07.2014 i el 14.12.2014 sobre la neteja de la base
on estan posats els contenidors (a on estan posats els contenidors), ... veritat que es
netegen per fora, veritat que se’ls fiquen productes, o he vist, o fan a mà, però torno a
insistir, no es netegen per la seva part baixa, es a dir, a on van recolzats... surten tot
tipus de bitxets, no només això, també herbes... i demanem, tornem de pregar, que si us
plau, a veure si hi ha possibilitat de netejar la part on hi va assentat el contenidor.
- PREGUNTA: Sobre l’aprovació del pressupost que es va aprovar el Ple passat, del
qual ens comunica la gent que no els ha arribat constància que hi hagi un pressupost,
que s’hagin aprovat uns diners per xalecos. M’agradaria saber si se’ls donarà una
explicació o quan es compraran o com se’ls oferirà perquè puguin agafar el xaleco
personalitzat o no i per quan se’ls informarà.
- PREGUNTA: Saber com segueixen els tràmits de l’antiga Peugeot, sobre la propietat
que pensa fer amb l’edifici, no sé si és privat o és d’una empresa, se que es van prendre
accions, es va tapiar correctament, però volem saber com segueix aquest procés,
segueix obert, perquè segueixen havent uns perills que ja no estan a l’abast de
qualsevol.
- PREC: Hem observat a d’altres municipis, de fet, algú ens havia comentat alguna
cosa, i ens hem donat una voltat pels municipis, no llunyants i hem observat que hi ha
gronxadors adaptats per canalla amb minusvalía..., voldriem saber si es pot demanar un
estudi, o mirar amb les empreses que ens gestionen els parcs, d’adaptar alguna zona, o
a cada parc infantil, intentar col·locar per aquest nens, també algun tipus de gronxador,
que sabem que hi ha, tenen els seients grans, porten cinturons perquè no puguin caure,
per tal que puguin fer ús i passar-s’ho bé, puguin gaudir també del parc infantil.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. FRAN MORENO - Fem Poble
-

PREC: Ens han comentat des del col·legi Santa Eulàlia que les mares diuen que hi ha
una certa dificultat per pujar les grades de les pistes, sobretot quan tenen nens petits i
tenen que pujar amb el cotxets i ens han dit que a veure si es pot fer alguna actuació
per veure si es pot accedir amb els cotxets fins a la zona on es recullen els nens més
petits.

-

PREC: Comentar que hem passat pel Parc Pompeu Fabra i, al menys a data d’ahir, i
havia una fuita bastant important de la font. Comunicar-ho i a veure si es podria fer
alguna actuació perquè perd bastant d’aigua.
29

Ple ordinari
27 d’octubre de 2015

-

PREC: També vull comentar una cosa que vam dir a la Junta de Portaveus. Es que les
resposta de l’anterior Ple les hem rebut ahir dilluns... se que pot ser complicat, però bé
a veure si podem anar apurant perquè les tinguem abans.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL (-UM9-)
- PREGUNTA: En l’exposició de les ordenances hem fet esment d’un parell de
coses...una resposta si que ens agradaria... preguntar directament al govern i esperar
una explicació.
Hem parlat del Centre Obert,... des de Serveis Socials es va preparar el nou plec de
condicions per la contractació o del concurs del Centre Obert, que permetés, perquè
l’anterior que hi havia, havia acabat els seus primers dos anys, malgrat que hi havia la
possibilitat d’una ampliació doncs que permetés l’ampliació horària dels treballadors, per
una banda, i això permetés doncs el treballs amb els infants i les famílies i per l’altra
l’obertura d’un grup de joves del centre obert de Ribes. Les noticies que teniem es que
no s’ha iniciat, no s’ha portat a terme. Aquest prec és saber sota quins criteris, enteniem
que el suport tècnic en aquesta proposta hi era, i Serveis Socials entenen que és una
eina bàsica per la seva feina i que enteniem que calia ampliar, doncs, els horaris dels
professionals, com la possibilitat de tenir un grup de joves al nucli de Ribes. Saber que
la feina estava feta, amb coneixement que la feina estava acabada i que estava
pressupostada... saber quins motius han portat a que no es portés a terme.
- PREGUNTA: Ens agradaria saber si està previst Convocatòria del Consell Social
Municipal, pel reglament hi ha un mínim de plenaris a l’any que han d’estar convocats,
també hi ha una sèrie de comissions al voltant que i treballen i també com està el Consell
de Medi Ambient.
- PREGUNTA: Saber com està la qüestió del lloguer socials dels pisos de Garraf
Promocions. Nosaltes enteniem, i seguim entenent que fins que no hi hagi la recepció
per part de l’Ajuntament serà dificil que això es pugui portar a terme. Si es fa
directament des de Garraf Promocions, en quin moment s’aprovaran els criteris per
poder fer aquestes adjudicacions dels pisos públics i en tot cas, si hi ha un calendari
previst, quan es farà la recepció definitiva i com gestionarem tot aquest parc d’habitatge,
hi havia també una feina de contacte i que coneixem dos entitat socials, una era Habitat
3 que forma part de la taula del tercer sector i amb la Fundació Benestar i Família, per
veure quines possibilitats teniem per gestionar, no només els 9 pisos que estan lliures i
que avui segueixen tancats, gestionar no només aquest 9 pisos sinó el conjunt del parc
d’habitatges que té Garraf Promocions.
- En relació a l’aprovació de la moció sobre els refugiats, el passat Ple es va aprovar la
moció, PREGUNTA: saber si s’han iniciat treballs mes enllà d’esperar, doncs més enllà
d’esperar a que Europa decideixi i quan ens pertoca per Estat i quan hi faci doncs
entenem que haviem parlat de començar a teixir una xarxa que pugui estar preparada en
el moment que ens diguin tants refugiats arribaran al vostre municipi, doncs puguem
donar resposta, saber si s’ha treballat si s’ha parlat amb les entitats del municipi, amb la
població que sigui sensible... perquè nosaltres com a organització política, molta gent
se’ns adreça a dir que sobre aquesta qüestió, s’ofereixen, volen estar-hi, col·laborar,
saber si hi ha previst fer algunes altres idees del Consell de Cooperació que sabem que
si que es va introduir una qüestió, saber si s’han desenvolupat els treballs.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOAN LOPEZ - UM9
- PREGUNTA: Últimament ens preocupa, hem notat com una reducció de l’activitat de
les obres de la Casa de la Vila i volem preguntar si degut a la modificació que s’ha
aprovat per Junta de Govern això doncs, feia alentir una miqueta aquestes obres. .
La pregunta anava si s’han atrasat les obres o s’ha reduït la velocitat d’execució per
aquesta modificació.
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Respon l’alcaldessa que no s’ha endarrerit cap tipus de calendari i el govern té previst una
exposició pública respecte a aquest projecte, com no seria d’una altra manera. Per tant, de la
modificació del projecte, com no podria ser d’una altra manera, i es farà tant a Ribes com a les
Roquetes aquesta exposició.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. LAURA MARCOS - UM9
- PREGUNTA: L’anterior govern va demanar a la Diputació un estudi de planificació
escolar, i ens agradaria saber en quin punt està l’estudi que creiem, que de cara a l’any
que ve, en principi ja hauria d’estar acabat.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA GIRALT - CiU-ViA
- PREGUNTA si tenen previst fer alguna actuació a la plaça Jaume Gómez del nucli de
Sant Pere de Ribes, perquè els veïns han comentat i jo m’he passejat aquest matí
mateix, que és una llàstima el vandalisme i la deixadesa i és una llàstima perquè a part
de que sap greu a tot arreu, però en aquesta plaça en concret pel personatge que porta
el nom i falten, les van trencar, les rajoles commemoratives que hi havia i no se si les
restituiran o és millor substituir-ho per una placa d’un altre material, però porta molt de
temps i volia saber si tenen previst de fer-hi una actuació.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
-PREC: Ens ha arribat per part de veïns de les urbanitzacions, concretament de Can
Lloses, la presència de senglars que està augmentant, és un problema que també afecta
a l’agricultura i que sabem que també tenen problemes els pagesos. En tot cas, a veure
si es pot fer alguna gestió, perquè sembla que les entitats de caçadors estan una mica
fartes ja de caçar porcs senglars, però que en tot cas si que comença a ser un problema,
ja no només de l’agricultura, que també cal tenir en compte, sinó que també dels veïns
de les urbanitzacions.
- PREC: Es va aprovar tot el tema de l’ordenança dels clubs de maria, dels clubs de
fumadors de marihuana i sembla que el problema s’hagi acabat...i el problema no s’ha
acabat! Vull dir, en aquests moments la presència de fumadors de marihuana al carrer
doncs hi es, i en certs punts concrets que tots coneixem de Ribes, a certes hores, la
veritat es que hi ha una presència aromàtica d’aquesta substància bastant important. Ho
dic en el sentit de que de tant en tant, entenc que a part de la venta, que això ja és un
problema que s’ha discutit moltes vegades a la Junta de Seguretat, sembla doncs que el
problema no està en el petit venedor, etc... però si que entenc que la policia en tot cas,
en tant en tant a de fer algun recordatori perquè no deixa de ser una activitat il·legal i en
aquests moment pot afectar a la convivència com ha afectat amb el tema de la generació
dels clubs de cannabis i s’ha solucionat d’alguna manera, en tot cas, aquest tema s’ha
d’anar recordant per part de les autoritats i per part de la policia municipal.
- PREC: Una altra cosa de recordatori, que de tant en tant s’ha de fer perquè no hi ha
prou personal dins la policia o no hi ha prous agents a la policia per cobrir totes les
entrades d’escoles i d’instituts, però si que veïns de l’IES Montgròs, doncs allà per la
estructura urbanística d’aquella zona, entre l’autobus, els cotxes, els veïns que només
poden sortir per aquesta zona, per la unidireccionalitat i les característiques de la zona
urbanitzada, doncs es crea un cert batibull de cotxes, autobus, alumnes, etc... quasi
demanem que la policia, encara que no sigui permanentment, però si que de tant en tant
vagi a posar una mica de recordar les mínimes condicions perquè tothom pugui conviure.
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- PREC: Una de les coses que ens va quedar pendent en el govern, és el tema de la
unidirecció del c. Lluís Companys i c. Mare de Déu de Montserrat. Aquí faltava posar les
plaques (era un tema de pressupost)... doncs li demanem que tiri endavant, que és
posar les plaques d’unidireccionalitat del c. Lluís Companys i c. Mare de Déu de
Montserrat, tal i com haviem deixat previst.
- Desprès també sabem per la Premsa, que l’altre dia va tenir amb el govern
reunió
amb el Diputat Provincial de la Diputació i nosaltres li voldriem PREGUNTAR a veure qui
li va fer avinent les iniciatives que teniem pendents i que el govern li va fer arribar. I els
hi recordo:
1. El tema del c. del Pi – c. Nou, que encara són de la Diputació i que amb una visita
amb el Diputat responsable de les obres, el que és Alcalde d’Igualada, i la directora
general, Montserrat Tordera, vam fer una visita i després vam fer un document
recordant-els-hi la necessitat de, d’alguna manera, que passin la gestió d’aquests
carrers, d’aquests espais a l’Ajuntament arreglats, naturalment...
2. També és va demanar el pont de la carretera vella, al costat del pont de les
Parellades, amb aquest pas a nivell que pot portar problemes de seguretat molt
greus,... quan passa la riera, en tot cas, primer una primera acció per posar
mecanismes automatitzats d’indicació del pas de la Riera i després de la construcció
del pont que entenc que s’hauria de fer en aquesta zona.
3. També l’ampliació del pont de la carretera dels Cards, que talla el passeig que va
cap a Puigmoltó i Camils i que també és una gestió que havia de fer la Diputació i així li
vam recordar.
4. També en aquest paquet hi havia la rotonda de Rocamar (l’altre dia vaig veure que hi
havia una manifestació dels veïns), en tot cas, la rotonda de Rocamar estava
projectada i havia unes divergències perquè el projecte feia que els autobusos paressin
al mig de la carretera, paraven tot el trànsit, nosaltres ja vam dir que no hi estavem
d’acord que els autobusos havien d’entrar i deixar pasar. Aixó ho vam parlar nosaltres
amb els veïns, coneixien el projecte, nosaltres els vam presentar, a Rocamar, i en tot
cas per sapiguer com està el tema.
- PREC: També, en aquest sentit, el tema de les parades de l’autobus, sobretot la de Les
Torres, que en aquests moments la que hi ha actualment, la senyal està a terra, si no
s’ha arreglat últimament i també hi havia un projecte, amb la parada de l’autobus de Les
Torres... hi havia un projecte a l’entrada del Camí de Can Bruguera, que es feia una
parada d’autobus i aquest projecte hi era sobre la taula.
- PREC: I el que finalment entenc que ja hauria d’estar fent-se, que és el pas de vianants
de Vallpineda, que ha sortit varies vegades en aquesta massa de la Diputació... o dic,
perquè aquestes coses estaven iniciades, i entenc que al Diputat de la Diputació se li
havia de comentar.
- PREGUNTA: Els arbres del c. Antoni Mª Claret... es veritat que hi havia una demanda
dels responsables del Redòs que hi havia una certa dificultat per passar amb les cadires
de rodes, però nosaltres enteniem que era per l’estat dels escocells... veig que s’han
arrencat els arbres, és una decisió que m’ha sorprès una mica, francament i en tot cas,
dir que entenc que el que s’hauria d’haver fet era arreglar els escosells, com veig que
s’està fent al carrer que passa per l’altre cantó... i aquí no se perquè s’han arrencat,
francament. En tot cas, sapiguer si és aquesta la política... quan hi hagi una acera
aixecada el que farem serà arrencar els arbres... em perdriem molts.
- PREGUNTA: També el dia de la Junta de Portaveus li vam dir que ens informés de
com havia anat el tema del personal del SEFED. No ens ha informat. Demanaria que
ens passés aquesta informació el més aviat possible.
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