Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 28 D’ABRIL DE 2015
Sant Pere de Ribes, a vint-i-vuit d’abril de dos mil quinze, quan passen cinc minut per les set de
la tarda, es reuneixen, els regidors i les regidores que a continuació s’esmenten, a la sala
polivalent de l’edifici de Can Puig a Ribes, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Lluís Giralt i
Vidal a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària, del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la sotasignant,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

PERSONES ASSISTENTS:
Alcalde- President
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Regidors i regidores
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sr. Josep Rius i Roig
Sra. Ramona Cubero Cubero
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Sr. Joel Sans Cuadrat
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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Ple ordinari
28 d’abril de 2015

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta (17/03/2015)
2. Donar compte de decrets d’Alcaldia (161 al 249 mes de març)
3. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre i liquidació
pressupost exercici 2014
4. Donar compte del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
5. Aprovació del deute dels imports pendents de subministrament elèctric de la llar
d’infants l’Espígol
6. Aprovació del protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista de Sant
Pere de Ribes
7. Aprovació dels nous preus públics del complex esportiu municipals Espai Blau per a la
temporada esportiva 2015-2016
8. Aprovació conveni cessió d’ús de l’aula “Espai Docent” de l’edifici municipal de la UA-1,
de l’Hotel d’Entitats a l’Entitat Creu Roja
9.

Adhesió a la declaració de constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de persones
adultes
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

10. Modificació de pressupost
11. Aprovació de factures de despeses de Telecomunicacions sense contracte
12. Aprovació acord entre representant dels treballadors i l’Ajuntament
13. Expedient extrajudicial de crèdit – Despeses permisos de conduir
14. Expedient extrajudicial de crèdit – Productivitat Auxiliar Tècnic Medi Ambient
15. Aprovació compatibilitat
16. Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa a la fitxa del
Catàleg 75c Can Puça
17. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la pròrroga de l’acord marc
de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU
18. Desafectació del domini públic dels locals de la UA-1 destinats al servei públic del
Mercat Municipal
ALTRES ASSUMPTES
19. Mocions:
19.1.- Moció Institucional que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM en
suport a l’esport català
19.2.- Moció que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM per a l’impuls de la
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local
19.3.- Moció d’Unitat Municipal 9 en solidaritat amb els condemnats i condemnades pels
fets del 15-j del 2011 al Parlament
20. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
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1.- Lectura i aprovació de l’acta (17/03/2015)
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió de data 17 de març de 2015,
amb el vot unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

2.- Donar compte de decrets d’Alcaldia (161 al 249 mes de març)

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0161

Incoar expedient sancionador al senyor 02/03/2015
J.L.G. amb DNI núm. 52428869R per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb el
que resulti de la instrucció.

2015 / 0162

Llicència ocupació domini públic per
tancament de carrer a nom de
Transcornella, SA, liquidació núm.
201502711

02/03/2015

2015 / 0163

Requerir a Instalaciones Requejo SLU,
perquè aporti documentació
complementari contracte manteniment
instal·lacions elèctriques.

03/03/2015

2015 / 0164

Incoar expedient sancionador a la
senyora M.C.H. amb DNI núm.
48023089D per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.

03/03/2015

2015 / 0165

Aprovació liquidacions i autoliquidacions
genèriques febrer 2015

03/03/2015

2015 / 0166

Estimar parcialment al·legacions i
03/03/2015
declarar la caducitat de l'exp. DU 6/2013
contra Salvador Romeu Marcè per obres
al carrer Jaume Balmes, 79

2015 / 0167

Execució subsidiària obres a la Rambla
del Garraf, 13-17 per les obres no
executades per BARNA RESIDENCIAL,
SL (tancament solar)

2015 / 0168

Incoar expedient sancionador contra A.S. 04/03/2015
com a responsable de la venda ambulant
sense llicència municipal el dia 24 de
setembre de 2014

2015 / 0169

Llicència reserva de la via pública al
04/03/2015
davant del C. Balmes, 6-8, LC - 03 a nom
del Sr. Manel Milà Vidal amb número de
liquidació 201502720

2015 / 0170

LOVP per a mudança concedida al Sr.
Jesús González Ríos el dia 06-03-2015
al c/ Nou 80 al c/ Sitges 108 (liquidació
núm. 201502719)

03/03/2015

04/03/2015
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Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0171

Declarar la caducitat de les inscripcions i 05/03/2015
aprovar la baixa en el Padró Municipal
d’Habitants d’aquesta ciutat de les
persones que s’han relacionat a la part
expositiva del decret

2015 / 0172

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. 05/03/2015
M.P.U.M. segons expedient 1500000264.

2015 / 0173

Imposar a la Sra. S.V.S. la sanció de
100,00€, com autor de la infracció
tipificada en l’art. 50.1.22 del Reglament
de Circulació.

2015 / 0174

Imposar a la Sra. J.M.P. la sanció de
05/03/2015
200,00€, com autor de la infracció
tipificada en l’art. 94.02 del Reglament de
Circulació.

2015 / 0175

Procedir a l’arxiu de l’expedient de
l’empresa E., SL segons expedient
1400005535.

2015 / 0176

Imposar a la Sra. A.M.S. la sanció de
05/03/2015
200,00-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 94.02 del Reglament de
Circulació.

2015 / 0177

Acordar l'adopció immediata de les
05/03/2015
mesures cautelars de seguretat reparant
la tanca metàl·lica del solar c/ Barcelona,
47 cantonada passatge de Les Escoles

2015 / 0178

LODP per gual permanent, placa núm.
2967, atorgada a Elisa Sánchez
González, a l'Av. Josep i Pere Jacas, 31
(liquidació núm. 201502742

05/03/2015

2015 / 0179

Aprovació contractació SILVIA RUIZ
BAZAN GIL com a treballadora social a
partir del 5 de març i fins el 30 de
novembre de 2015

05/03/2015

2015 / 0180

Aprovar la concessió i el pagament d’un 06/03/2015
avançament al Sr. Javier Marcer Milà a
compte de la paga extraordinària de Juny
de 2015, per import de 749,02€ nets.

Codi

Descripció

05/03/2015

05/03/2015

Data Alta

2015 / 0181

Aprovar les liquidacions relacionades
06/03/2015
amb la taxa d'escombraries domiciliaries
des de l'1 al 28 de febrer de 2015

2015 / 0182

Llicència ocupació via publica per bastida 06/03/2015
a nom d'Alvid Integral de Restauración,
SL a la Pl. del Centre, 7 i amb número de
liquidació 201502756

2015 / 0183

Procedir a la revocació de l’expedient
09/03/2015
sancionador seguit contra la empresa
C.J.E.,S.A com a autora de la infracció a
la Llei de Seguretat Vial previst en
l’article 9 Bis (sentencia P.A.536/12 A1)
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2015 / 0184

Imposar al Sr. AFC la sanció de 100€,
infractor de l'article 50.21.22 Reglament
de Circulació.

09/03/2015

2015 / 0185

Imposar a l'empresa N-93, SL la sanció
de 100€, infractor de l'article 04.02.10
Reglament de Circulació.

09/03/2015

2015 / 0186

Imposició genèrica sancions de trànsit

09/03/2015

2015 / 0187

Procedir a l’arxiu de la relació annexa
núm. 15009618, del dia 27 de febrer de
2015, format per 1 infracció, per un
import de 100,00 €, per desconeixement
de la identitat del presumpte infractor.

09/03/2015

2015 / 0188

Imposició genèrica sancions de trànsit

09/03/2015

2015 / 0189

Desestimar la al·legació presentada en
09/03/2015
l’expedient sancionador 1400005681
M.A.L., incoat per la infracció de
circulació que en cadascun d'ells s'indica
i imposar la sanció de multa que així
mateix es fa constar.

2015 / 0190

Desestimar el recurs presentat en mèrit
de l’expedient sancionador 1400004930
C.C.C., incoat per la infracció de
circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

Codi

Descripció

09/03/2015

Data Alta

2015 / 0191

Desestimar el recurs presentat en mèrit
de l’expedient sancionador 1400003295
D.F.C.., incoat per la infracció de
circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

09/03/2015

2015 / 0192

Desestimar el recurs presentat en mèrit
de l’expedient sancionador 1400004095
I.P.Y.M.E.., incoat per la infracció de
circulació que s'indica, confirmant la
sanció imposada.

09/03/2015

2015 / 0193

No admetre a tràmit, per extemporani, el 09/03/2015
recurs presentat en mèrits de l'expedient
sancionador 1400002722 CI, SA, incoat
en concepte de multa per infracció de
circulació.

2015 / 0194

Incoar expedient sancionador a la
senyora M.H.A. amb DNI núm.
34745024M per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.

2015 / 0195

Aprovació requeriment a AUSA
11/03/2015
CENTER, SLU presentadora de l'oferta
econòmicament més avantatjosa per a la
contractació del subministrament d'una
escombradora autopropulsada

2015 / 0196

Aprovar el nomenament dels advocats de 12/03/2015

11/03/2015
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la Diputació de Barcelona, als recursos
1138/2014 del Jutjat Social núm. 26 i
532/2014-F2 del Jutjat Contenciós
Administratiu nº 17 i 4/2015-D del Jutjat
Contenciós Administratiu nº 13.
2015 / 0197

Aprovar el pagament del prorrateig
mensual de les pagues extraordinàries
de 2015 al treballador Jordi Francas
Vallotton a partir de març

12/03/2015

2015 / 0198

Sol·licitant llicència obres per connexió
definitiva aigua al c. Jaume Balmes, 79,
2-1, 2-2, 2-3, 2-4 a nom del Sr. Salvador
Romeu Marce i amb número liquidació
201502787

12/03/2015

2015 / 0199

Incoar expedient sancionador al Sr.
12/03/2015
S.E.K. amb NIE núm. X7218370G per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb el
que resulti de la instrucció.

2015 / 0200

Sol·licitant llicència ocupació via pública 12/03/2015
per circ al Pg. Circumval·lació, s/n a nom
del Sr. Fabio Leandro Zavatta i amb
número liquidació 201503006

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0201

Incoar expedient sancionador al Sr. N.I.A. 12/03/2015
amb NIE núm. Y1677986N per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb el
que resulti de la instrucció.

2015 / 0202

SR. MANUEL FERNANDEZ SEGURA
C/ALMOGAVERS, 18 OCUPACIO VIA
PUBLICA: CARREGA I DESCARREGA
PER MADANÇA

2015 / 0203

SR. JUAN CARLOS HIDALGO
13/03/2015
FERNANDEZ C/ PRAT DE LA RIBA 17,
BXS.2-A OCUPACIO VIA PUBLICA PER
TAULES I CADIRES

2015 / 0204

Aprovar el nomenament als enginyers
16/03/2015
municipals com a representants de
l'Ajuntament per realitzar les declaracions
responsables de les instal·lacions
municipals

2015 / 0205

Declarar a la Sra. L.R.G. amb DNI núm. 16/03/2015
47632026-S responsable de, no portar
els gossos amb corretja o cadena a la via
pública i embrutar les vies públiques amb
deposicions fecals de gos.

2015 / 0206

Declarar a la Sra. G.S.D.M. amb DNI
16/03/2015
núm. 37676256W responsable de: b)
Embrutar les vies públiques i/o qualsevol
lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals de gos.

13/03/2015
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2015 / 0207

Imposar al Sr. S.P.R. la sanció de 100€,
com autor de la infracció tipificada a
l'article 154.01 del Reglament de
Circulació

2015 / 0208

Imposar a la Sra. M.M.C. la sanció de
16/03/2015
100€, com autora de la infracció tipificada
en l'article 50.1.22 del Reglament de
Circulació

2015 / 0209

Desestimar la petició de la Marta da
17/03/2015
Pena de prorroga de comissió de serveis
i aprovar la reincorporació del Lluís Miret
a partir del 14 de març

2015 / 0210

Declarar a la Sra. S.A.E. amb DNI núm.
52427460H responsable de: a) No tenir
el gos inscrit al registre censal del
municipi.

Codi

Descripció

16/03/2015

17/03/2015

Data Alta

2015 / 0211

APROVACIÓ SOL·LICITUD GUAL
17/03/2015
PERMANENT AL C/ EUGENI D'ORS, 43
S-1, DEMANAT PER LA COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING C/
MIQUEL SERVET, 82

2015 / 0212

APROVANT SOL·LICITUD TAULES I
CADIRES AL BAR LA TROBADA DE
L'AV. MAS D'EN SERRA, 27-31 A NOM
DE JOSE DOS SANTOS FOLGADO
GONÇALVES MAIA

17/03/2015

2015 / 0213

Aprovar la contractació de la DORA
PEDREGAL PIMENTEL com a tècnica
mitja serveis a les persones, amb un
contracte de durada determinada del 20
de març fins el 30 d'octubre de 2015

17/03/2015

2015 / 0214

NOM:PASCUAL SALMERON
GONZALEZ EMPLAÇAMENT: AVDA.
MAS D'EN SERRA, 3 "PASTISSERIA
LES ROQUETES" SOL·LICITUD
LLICÈNCIA OCUPACIÓ DOMINI
PÚBLIC PER TAULES I CADIRES

17/03/2015

2015 / 0215

NOM: JOSE ANTONIO CARVAJAL
19/03/2015
GALLEGO EMPLAÇAMENT:
C/FEDERICO GARCIA LORCA, 39 LES
ROQUETES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA:
MUDANÇA

2015 / 0216

SR. ANTONIO RAMON SANCHEZ
SANCHEZ C/CID CAMPEADOR 13,
BXS.1A "BAR LA GAMBA" TAULES I
CADIRES

2015 / 0217

Aprovar la prorroga de ALICIA TORRES 19/03/2015
GUILLEN com a tècnica mitjà serveis a
les persones del 16 de març fins el 18 de
juny de 2015

2015 / 0218

Aprovar la prorroga de la Marta Gea

19/03/2015

19/03/2015
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Ruzafa com a tècnic mitjà de serveis a
les persones a partir del 18 de març i fins
el 30 d'octubre de 2015
2015 / 0219

Imposar a la Sra. M.C.I. la sanció de
100€ com autor de la infracció tipificada
en l'article 94.02.C.1 del Reglament de
Circulació

2015 / 0220

Aprovar l'arxiu de l'expedient per infracció 20/03/2015
de trànsit contra la Sra. C.S.M. i numero
1500000321

Codi

Descripció

20/03/2015

Data Alta

2015 / 0221

NOM: ALEJANDRO FERNANDEZ
PLEGUEZUELO EMPLAÇAMENT:
C/JAUME BALMES CANTONADA
C/LLUÍS COMPANYS, 68 RIBES
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER
MUDANÇA

2015 / 0222

NOM: ALEJANDRO FERNANDEZ
20/03/2015
PLEGUEZUELOS EMPLAÇAMENT:
AVDA. CATALUNYA, 5 LES ROQUETES
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER
MUDANÇA

2015 / 0223

Sol·licitud d'ocupació via pública per
tancament del C. Carles Buïgas, 57 a
nom d'Electrodomèstics Fonoll, SL amb
núm. liquidació 201534037

20/03/2015

2015 / 0224

Sol·licitud de llicència ocupació via
pública per pintar entrada i sortida de
vehicles a nom de la Comunitat de
propietaris C. Sitges, 28-30 amb núm.
liquidació 201534044

20/03/2015

2015 / 0225

Sol·licitud de llicència d'ocupació via
pública per Sitges a nom de la Sra.
Teresa Moreno Porta amb núm.
liquidació 201534062

20/03/2015

2015 / 0226

Imposar la sanció de trànsit a M.C.I. per
import de 100 per infracció de l'article
94.02.C1 del Reglament de Circulació

23/03/2015

2015 / 0227

Desestimar la al·legació presentada en
23/03/2015
l’expedient sancionador 1400004896
RMJ, incoat per la infracció de circulació
que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa
constar.

2015 / 0228

Desestimar els recursos presentats en
23/03/2015
mèrits dels expedients sancionadors
1400005091 NMP, incoats per les
infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions
imposades.

2015 / 0229

Desestimar el recurs presentat en mèrits 23/03/2015
de l’expedient sancionador 1400002366

20/03/2015
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G.,SL, incoat per la infracció de circulació
que s'indica, confirmant la sanció
imposada.
2015 / 0230

Codi

Revocar la sanció imposada en mèrits de 23/03/2015
l’expedient sancionador 1400004112 AC,
SL, incoat per la infracció de circulació
que s’indica, sense perjudici de
retrotreure l’actuació quan s’hagi produït
la prescripció d’aquesta.
Descripció

Data Alta

2015 / 0231

Desestimar el recurs presentat en mèrit 23/03/2015
de l’expedient sancionador 1400005070
DBG, incoat per la infracció de circulació
que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2015 / 0232

Extinció contracte interinitat del Sr.
23/03/2015
Antonio Ramírez Pineda, la contractació
del Francisco J. González Aparicio com a
laboral fix i la contractació del F. Manuel
Jordano Merino fins l'11 de juliol de 2017

2015 / 0233

APROVANT AMPLIACIÓ D'UN METRE
DE GUAL AL C/ ÀMGEL GUIMERÀ, 44
BXS A NOM DE ANTONIA MUÑOZ

2015 / 0234

Nomenament advocat contenciós
25/03/2015
administratiu numero 13 de Barcelona procediment abreujat 4/2015-D interposat
per la Júlia González Bou

2015 / 0235

Comparèixer i designar a l'advocat del
contenciós administratiu numero 17 de
Barcelona, procediment abreujat
532/2014-F2, interposat per la Júlia
González Bou

25/03/2015

2015 / 0236

Comparèixer i designar a l'advocat del
contenciós administratiu numero 26 de
Barcelona, procediment abreujat
1138/2015, interposat pel Pere Martinez
Teruel

25/03/2015

2015 / 0237

SUBSTITUIR LES DESIGNES fetes a
25/03/2015
favor de la Sra. MARTA DA PENA
GÓMEZ, EN EL SR. LLUIS MIRET
JACAS, adscrit com a tècnic superior en
dret a l’Àrea de Territori davant dels
recursos contenciosos administratius

2015 / 0238

Aprovació ajut social a favor dels usuaris 26/03/2015
de l'expedient 2014/122 per import de
645,18€

2015 / 0239

Aprovació nòmina mes de març de 2015 26/03/2015

2015 / 0240

Aprovació requeriment fiança i
documentació a MEDIACION Y
CONVIVENCIA, SL oferta més
avantatjosa en el procediment negociat
de l' OMIC

24/03/2015

26/03/2015
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Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0241

REQUERIR a la societat FONDAT, S.A.
per tal que de manera IMMEDIATA
prengui les mesures cautelars que
s'indiquen al centre esportiu Vallpineda i
atorgar un termini d'audiència a
l'interessat

2015 / 0242

Aprovació imposició genèrica sancions de 27/03/2015
trànsit

2015 / 0243

Aprovació genèrica sancions de trànsit

27/03/2015

2015 / 0244

Desestimar els recursos presentats en
mèrits de l'expedient sancionador
1400003554 JCR, incoat per la infracció
de circulació que en cadascun d'ells
s'indica, confirmant la sanció imposada.

27/03/2015

2015 / 0245

Llicència d'ocupació de la via pública
atorgada a Teresa Moreno Porta per la
instal·lació d'una sitja per obres al c/
Ildefons Cerdà 77-79 els dies 26 i 27 de
març

27/03/2015

2015 / 0246

atorgament de llicència d'obres per pintar 27/03/2015
façana al c/ Eduard Maristany 44, (lateral
al c/ Sta. Rita) al Sr. Javier Soria Ros

2015 / 0247

llicència d'obres per fer cala en paviment 27/03/2015
per avaria al clavegueram atorgada al Sr.
Jeroen Willem Peijnenburg

2015 / 0248

Aprovació pagament seguretat social
febrer 2015

2015 / 0249

Comparèixer davant del Jutjat Contenciós 31/03/2015
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en
qualitat d’administració demandada, en el
procediment abreujat núm. 489/2014-F,
interposat per Antonio José Gómez
Vázquez i dos més.

27/03/2015

27/03/2015

El Ple de la Corporació en resta assabentat dels seus continguts.

3.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre i liquidació
pressupost exercici 2014
3.1.ASSUMPTE: INFORME per donar compte al PLE en compliment de la LLEI DE MOROSITAT
15/2010 corresponent al quart trimestre del 2014 i PMP del RD 635/2014
Proposat pel: PLE DE ABRIL DE 2015
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i a
la creació de treball.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de les factures del Sector Públic.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’INFORMA:
PRIMER: D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.3 de la llei 15/2010, els Tresorers de les
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en la llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que
inclourà necessàriament el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les que
s’està incomplint el termini.
Així d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, modificat per l’article 33 de la Llei 11/2013, s’estableix que el
procediment d’acceptació i comprovació de la conformitat dels béns o serveis no podrà ser de
més de 30 dies naturals des de la data de recepció dels béns o prestació del serveis i que el
termini de pagament serà de 30 dies a comptar de la data d’aprovació de les factures.
Per altra banda, segons l’article 10.2 de la llei 25/2013 s’estableix que els òrgans o unitats
administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat de les Administracions Públiques
elaboraran un informe trimestral en relació a les factures per a les quals hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre i per a les quals no s’hagi efectuat el
reconeixement de la obligació per l’òrgan competent. A més, l’article 12.2 de la mateixa
estableix que l’òrgan de control intern elaborarà un anualment un informe en el que s’avaluï el
compliment de la normativa en matèria de morositat que s’haurà d’elevar al Ple.
Per últim, d’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes autònoms
locals subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria per a cada trimestre
natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del
tancament del trimestre natural
SEGON: Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al quart trimestre de
l’exercici 2014, estructurat en dos grans blocs:
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Pagaments realitzats en el trimestre

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

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

22,44

56,33

27

19.020,94

5

1.289,84

21,16

20,81

229

68.014,69

8

2.806,31

27,79

67,95

639

899.779,80

46

109.080,89

3.149,00

90,31

92

2.611,40

25

784,34

24 -Gastos de publicaciones.

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

26 Trabajos realizados por Instituciones sin
fines de lucro

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

27 -Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas
2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

23,70
0,00

30,55
0,00

53
0

220.427,34
0,00

4
0

19.903,60
0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Apicados a presupuesto

18,00

0,00

21

37.145,48

0

0,00

Pendientes de aplicar a presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL

26,40

61,42

1.061

23 - Indemnizaciones por razón del servicio.

Inversiones Reales
Apicados a presupuesto (capítulo 6)
Pendientes de aplicar a presupuesto

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Apicados a presupuesto
Pendientes de aplicar a presupuesto
0,00

1.246.999,65

88,00

133.864,98

Pagaments realitzats en el quart trimestre de 2014 ( annex I):
D’acord amb el contingut de l’Annex 1 es pot extreure la següent informació:
a) Número d’operacions comercials pagades durant el trimestre: 1.149
b) Quantitat total d‘operacions comercials pagades durant el trimestre:1.360.864,63 euros
c) Nombre total d’operacions comercials dins el termini legal: 1.061 (92,34%)
d) Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 1.246.999,65 euros (90,31%)
e) Nombre d’operacions pagades fora del termini legal: 88 ( 7,66%)
f)

Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 133.864,98euros ( 9,69%)

g) Període mitjà de pagament ponderat des de l’aprovació de la factura (PMP): 26,40 dies
h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures pagades
fora del termini legal des de l’aprovació de la factura (PMPE): 61,42 dies
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De les dades anteriors es pot extreure que el període mig de pagament és de 26,40 dies des
de la data de l’aprovació de la factura, inferior als 30 dies màxims establerts pel RDL 4/2013,
de forma que es compleixen els requisits legals.
Factures o document justificatius pendents de pagament 31 de desembre de 2014 (annex II)
Conté la relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que es troben
pendents de pagament a 31 de desembre de 2014:
Factures o documents justificatius pendents
de pagament a final de trimestre

Dins de període legal
PMPP
Número
1
PMPPE2 d'operacions

Fora de períoode legal

Import total

Número
d'operacions

Import
total

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

3,62

0,00

9

12.970,57

0

0,00

21 -Reparaciones, mantenimiento y
conservación.

4,67

0,00

257

173.772,09

0

0,00

22 -Material, suministros y otros.

10,55

38,99

415

748.612,11

43

47.793,99

23 - Indemnizaciones por razón del servicio.

3,16

0,00

24

702,65

0

0,00

24 -Gastos de publicaciones.

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

2 - Sin Desagregar

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones Reales

6,49

23,01

94

334.850,42

2

22.306,62

Otros Pagos realizados por operaciones
comerciales

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Sin desagregar

7,88

0,00

3

46.699,65

0

0,00

TOTAL

8,61

33,90

802

1.317.607,49

45

70.100,61

26 Trabajos realizados por Instituciones sin
fines de lucro
27 -Gastos imprevistos y funciones no
clasificadas

i)

Número d’operacions comercials pendents de pagament durant el trimestre: 847

j)

Quantitat total d’operacions comercials pendents de pagament a final del trimestre:
1.387.708,10 euros

k) Nombre total d’operacions pendents dins el termini legal: 802 (94,69%)
l)

Import total d’operacions comercials dins el termini legal: 1.317.607,49 euros (94,95 %)

m) Nombre d’operacions pendents de pagament fora del termini legal: 45 (5,31%)
n) Import total d’operacions comercials fora del termini legal: 70.100,61 euros (5,05%)
o) Període mitjà del pendent de pagament ponderat des de l’aprovació de la factura
(PMPP): 8,61 dies
p) Mitjana del número de dies excedits ponderats del pendent pagament fora del termini
legal des de l’aprovació de la factura (PMPPE): 33,90 dies
De les dades anteriors es pot veure que aproximadament el 95% pendents de pagament estan
dins del termini legal de pagament, sent el període mig de 8,61 dies. Aquest fet es deu
principalment a que en l’últim trimestre de l’any i més concretament durant el mes de desembre
s’aproven totes les factures corresponents a serveis prestats i compres realitzades durant l’any
pressupostari, pel que existeix un gran nombre de factures aprovades en data 30 de desembre,
que redueixen el termini mig de pagament fins als 8,61 dies.
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Per altra banda existeixen 45 factures pendents de pagament amb morositat, 12 d’aquestes
factures, que es corresponen amb algunes de les de major morositat, es tracta de les factures
de telefonia aprovades en el ple de 16 de desembre perquè no existia contracte en vigor.
TERCER: Pel que fa a les obligacions de la intervenció d’emetre informe al Ple, s’adjunta al
present informe una relació detallada de les factures en les quals hagin transcorregut més de
30 dies des de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin tramitat (acord
d’aprovació) de l’Entitat Local a 30 de setembre de 2014.
Aquestes factures resten pendents de conformar per les àrees corresponents i que es poden
resumir de la següent forma:
NUM
FACT

AREA

% FACT

IMPORT

% FACT

CULTURA

5

9,26%

13.723,99 €

20,34%

EDUCACIÓ

8

14,81%

4.032,89 €

5,98%

ENLLUMENAT

9

16,67%

3.633,27 €

5,39%

ESPORTS

3

5,56%

601,27 €

0,89%

NOVES TECNOLOGIES

7

12,96%

41.196,06 €

61,07%

RECURSOS HUMANS

20

37,04%

1.306,08 €

1,94%

URBANISME

1

1,85%

2.315,73 €

3,43%

ÒRGANS DE GOVERN

1

1,85%

650,00 €

0,96%

54

100,00%

TOTAL

67.459,29 €

100,00%

Les 54 factures que es troben pendents de conformar presenten una mitjana de 132 dies per a
la seva tramitació, és a dir 102 dies d’excés respecte els 30 dies que atorga la normativa. Més
enllà, en termes ponderats amb els imports de les factures, aquests es transformen en 306,04
dies d’excés.
En quant a l’evolució respecte al 2n. Trimestre de 2014

PENDENTS
CONFORMAR A
30/09/2014

AREA

NUM
FACT

IMPORT

PENDENTS
CONFORMAR A
30/06/2014
NUM
FACT

IMPORT

EVOLUCIÓ ULTIM
TRIMESTRE

EVO.
IMPORT

EVO. FACT

BENESTAR SOCIAL

0

0,00 €

1

15.734,66 €

-1

-15.734,66 €

CULTURA

5

13.723,99 €

0

0,00 €

5

13.723,99 €

EDUCACIÓ

8

4.032,89 €

4

1.630,85 €

4

2.402,04 €

ENLLUMENAT

9

3.633,27 €

16

5.301,27 €

-7

-1.668,00 €

ESPORTS

3

601,27 €

3

1.368,42 €

0

-767,15 €

NOVES TECNOLOGIES

7

41.196,06 €

16

69.159,40 €

-9

-27.963,34 €

RECURSOS HUMANS

20

1.306,08 €

9

805,13 €

11

500,95 €

URBANISME

1

2.315,73 €

1

2.315,73 €

0

0,00 €

ÒRGANS DE GOVERN

1

650,00 €

0

0,00 €

1

650,00 €

54

67.459,29 €

50

96.315,46 €

4

-28.856,17 €

TOTAL
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Les factures pendents per àrea amb morositat han augmentat en valors absoluts en 4 factures
respecte les dades del segon trimestre de 2014.
Cal recordar a les diferents àrees gestores, que a data de tancament no hauria d’ haver
factures pendents de comptabilitzar.
Així mateix, es vol remarcar als departaments que tenen factures pendents de verificar
d’exercicis anteriors (Cultura, Educació, Enllumenat i Noves Tecnologies), que seria convenient
que aquestes fossin comptabilitzades en aquest exercici.
QUART: D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran trimestralment la informació relativa al
període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior.
Període mig de pagament global a proveïdors: 2,14 dies
En aquest cas, el període mig de pagament calculat segons el RD 635/2014 mesura el retard
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, respecte al període legal establert
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i que és de 30 dies.
Així, es donarà compliment el període mig de pagament mentre el PMP trimestral sigui inferior
a 30, ja que segons la normativa de morositat es disposa de 30 dies naturals des de la data de
recepció dels béns o prestació del serveis per a l’aprovació de les factures.
Import dels pagaments realitzats: 1.380.864,63 euros
Ràtio Pagaments realitzats: 16,12 dies
Import dels pagaments Pendents: 1.387.708,10 euros
Ràtio Pagaments Pendents: -11,77 dies
CINQUÉ: Tal com s’estableix en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, sens perjudici de que el present
informe sigui presentat i debatut pel Ple de la Corporació, serà obligatòria la seva remissió al
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i de la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya.
SISÉ: Tal com s’estableix en l’article 5.4 de la Llei 15/2010, el Ple en el termini de 15 dies des
de la reunió de coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació
de factures i documents que s’hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
Aquest informe es recull a l’annex IV.
3.2.Anna Gabaldà i Felipe, regidora de l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local la següent proposta:
“D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de
5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha format l’expedient de la liquidació de
l’any 2014.
Vist l’informe emès per l’ interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
Proposa a la Junta de Govern Local :
1.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2014 d'acord amb el
següent detall:
a) Romanent de Tresoreria
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ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS

1 Fons líquids

TOTALS
19.809.026,82

2 Drets pendents de cobrament

13.796.793,15

(+) del pressupost corrent

3.761.389,77

(+) de pressupostos tancats

9.180.601,53

(+) d'operacions no pressupostàries

932.770,98

(-) cobrament pendents d'aplicació definitiva

77.969,13

3 Obligacions pendents de pagament

3.728.036,29

(+) del pressupost corrent

1.832.329,59

(+) de pressupostos tancats

767.052,11

(+) d'operacions no pressupostàries

1.128.656,59

(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva

0,00

I

Romanent de tresoreria (1+2-3)

II

Saldos dubtós cobrament

29.877.783,68
8.955.561,00

III

Excés de finançament afectat

7.149.366,11

IV

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

13.772.856,57

Atès romanent de tresoreria per a despeses generals resta condicionat atès les
provisions realitzades per l’ Intervenció que correspon a possibles responsabilitats d’exercicis
anteriors i a aquest 2014, i el pendent del saldo de la “413”_creditors per operacions pendents
d’aplicar a pressupost i a la incorporació de RTDG per a despeses compromeses (generals i
finançament sostenibles). Per tant el romanent de tresoreria per a despeses generals
disponible per l’exercici 2015 és 10.456.609,04.-euros.
b) Resultat pressupostari

EXERCICI 2014

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

+26.680.570,52
-24.786.929,96
+1.893.640,56

4.- Crèdits gastats finançats amb RTDG
5.- Desviacions anuals negatives finançament
6.- Desviacions anuals positives finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3+4-5+6)

+3.995.161,84
+1.078.544,37
-955.957,14
6.011.389,63

c) Romanents de crèdits

ROMANENTS DE CRÈDITS
Crèdit definitiu

TOTAL
despeses

Despesa
corrent

Despeses
de capital

+38.328.678,60

+21.771.397,19 +16.557.281,41

Obligacions reconegudes

-24.786.929,96

-17.971.466,15

-6.815.463,81

Romanent de crèdit

+13.541.748,64

+3.799.931,04

+9.741.817,60

Del total de romanents de crèdit, per import 13.541,748,64.-euros, correspon a
finançament afectat incorporable l’import de 9.145.647,28.-euros.
2.- Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
autònoma en compliment de l’art. 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de març el qual aprova el Text
refós de la Llei d’Hisendes locals i en concordança amb l’art. 91 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
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3.- Donar compte dels acords anteriors al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa
l'article 193.4 de la TR de la Llei d’Hisendes locals.”
I sotmesa la proposta a votació, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació pel
vot unànime dels quatre membres presents, dels set que la composen.”
El Ple de la Corporació en resta assabentat dels seus continguts.

ÀREA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4.- Donar compte del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf
“Atès que el Consell Comarcal del Garraf en data 12 de desembre de 2013 va aprovar la
signatura del conveni de col·laboració de Node Garraf per la realització dels treballs del Pla de
Desenvolupament Social i Econòmic de la comarca del Garraf.
Atès que el Consell Comarcal del Garraf va rebre un ajut de la Diputació de Barcelona
per a la redacció de l’esmentat Pla.
Atès que durant els darrers mesos un equip especialista en territori i ciutat del
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya
ha estat treballant en l’anàlisi i recopilació de documents.
Atès que durant aquests mesos s’han celebrat dues taules de debat i s’ha obert la
participació amb persones, agents socials i econòmics i institucions, i s’ha realitzat els treballs
de suport per a la redacció del document.
Atès que un cop finalitzat el procés principal i l’equip de la Universitat Politècnica de
Catalunya ha fet entrega al Consell Comarcal del Garraf del document “Pla de
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf. Enfocament Territorial” considerant-se la
síntesi de tot el treball realitzat conjuntament entre els agents dels territori i la Universitat.
Tanmateix s’ha fet la seva presentació final el 17 de desembre de 2014.
Atès que de manera paral·lela s’inicia la redacció del Pla Territorial del Penedès, en el
que el Consell Comarcal del Garraf ha designat la persona que el representarà a la comissió de
treball, i es considera que la comarca del Garraf pot aportar-hi les seves consideracions i
opinions a partir del que queda recollit en el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del
Garraf que esdevé un instrument actualitzat sobre el futur socioeconòmic i territorial del Garraf
per a desenvolupar els propers anys.
Atès que el Consell d’Alcaldies del passat 13 de març de 2015, en el que es va debatre
el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf, es va considerar que els Ajuntaments
donaran compte als Plens municipals.
Per tot això,
PRIMER.- Es dóna compte del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf
2014-2020, i els eixos i propostes d’actuació.
SEGON.- Traslladar el present acord als Ajuntaments de la comarca del Garraf i al
Consell Comarcal del Garraf.”
El Ple de la Corporació en resta assabentat del seus contingut.

18

Ple ordinari
28 d’abril de 2015

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT

5.- Aprovació del deute dels imports pendents de subministrament elèctric de la llar
d’infants l’Espígol
Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta davant el Ple de la Corporació
el següent dictamen:
En data 24/12/2012 es va signar el contracte de subministrament d’energia elèctrica de
baixa tensió als edificis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb l’empresa FECSAENDESA, amb efectes 01/01/2013.
Un cop l’empresa FECSA-ENDESA va començar a facturar els diferents
subministraments dels edificis municipals, es va detectar que pel que fa al subministrament de
la llar d’infants L’Espígol, s’estava facturant i cobrant a l’Ajuntament i no al concessionari
encarregat de la gestió de la llar.
Quan es va detectar aquesta errada de facturació es van fer gestions perquè l’empresa
subministradora realitzés la subrogació del subministrament a favor del concessionari i així es
pogués facturar correctament.
Paral·lelament a aquestes gestions, l’empresa subministradora va continuar facturant a
l’Ajuntament, generant un deute que ha impedit la subrogació, ja que FECSA-ENDESA
supedita aquesta subrogació a estar al dia de pagament del subministrament en qüestió.
Davant aquesta situació i a partir d’un requeriment del Servei d’Educació a El Cargol
SCCL de data 14/10/2014, en relació al pagament del deute contret, en data 16/10/2014 i amb
número de registre E201412765, la Cooperativa El Cargol va entrar a l’Ajuntament un escrit
sol·licitant que sigui l’Ajuntament qui inicialment es faci càrrec del deute, atesa la situació
econòmica de l’empresa, i compensar-lo proporcionalment amb les diferents liquidacions
mensuals que l’Ajuntament fa a l’empresa per la prestació del servei de la llar d’infants
l’Espígol.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics de l’Àrea de Persones.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui els següents acords:
1.- Aprovar el deute pendent de subministrament elèctric del CUPS
ES0031408466026001SP0F per un import de 10.138,12€ amb càrrec a l’A-201500006368 a
l’empresa FECSA-ENDESA.
2.- Requerir el deute a la concessionària i realitzar les gestions necessàries per fer la
subrogació de l’esmentat subministrament a favor de l’empresa el Cargol SCCL.
3.- Aprovar el fraccionament del deute de l’empresa El Cargol SCCL corresponent a les
despeses de consum elèctric pendent, per import total de 10.138,12€, en cinc terminis amb el
següent detall:
4.- Aprovar la compensació de les fraccions aprovades en el punt anterior amb les
factures emeses per l’empresa El Cargol SCCL en concepte de servei públic de la llar d’infants
l’Espígol dels mesos abril a agost, ambdós inclosos, per import de 3.175,17€ cadascuna
d’elles, resultant els següents imports a liquidar:
Factura
abril
maig
juny
juliol
agost

Import factura
3.175,17
3.175,17
3.175,17
3.175,17
3.175,17
15.875,85

Quota a compensar Import a transferir
2.030,77 €
1.144,40 €
2.036,69 €
1.138,48 €
2.042,60 €
1.132,57 €
2.048,52 €
1.126,65 €
* 2.054,43 €
1.120,74 €
10.213,01€
5.662,84 €
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*Import que s’ajustarà en el cas que es generin noves factures.
5.- Notificar els acords als interessats.”
Vist l’informe favorable núm. 113/2015 emès per Secretaria.
Vist l’informe de data 24/4/2015 emès per Tresoreria.
Vist l’informe amb observacions núm. 2015/0402 emès per Intervenció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de tretze vots a favor de Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit
Popular de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, i
sis vots en contra del Partit dels Socialitzes de Catalunya.
El regidor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu Sr. Joan Garriga i Quadres s’absté en la
votació d’aquest punt.

6.- Aprovació del protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista de Sant
Pere de Ribes
Tomàs Carandell i Baruzzi, President de la Comissió Informativa de l’Àrea de Persones i
Coneixement, presenta davant el Ple de la Corporació el següent dictamen:
“A l’any 2003 es va aprovar el Protocol d’atenció a dones víctimes de violència familiar a
la comarca del Garraf, del qual l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en forma part.
Posteriorment, al 2004, entra en vigor la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
contra la violència de gènere i al 2008, la Llei catalana del dret de les dones a erradicar la
violència masclista. Més endavant, al 2010, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aprova el I Pla
d’Igualtat d’Oportunitats per a Dones i Homes, que estableix la necessitat de realitzar el
Protocol municipal, com una actuació específica per millorar l’atenció i oferir una intervenció
integral a les dones que viuen o han viscut aquesta greu problemàtica social al nostre territori.
Per aquest motiu, el passat 25 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va
aprovar l’adjudicació de la realització del Protocol municipal per a l’abordatge de la violència
masclista de Sant Pere de Ribes a la consultora SPORA Sinergies SL
El Protocol municipal pretén donar resposta al conjunt de situacions de violència
masclista cercant la consecució dels següents objectius específics:
• Donar una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions que
poden sorgir en l’abordatge de la violència masclista.
• Millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics davant les situacions de violència
masclista, evitant les duplicitats en la intervenció i la consegüent victimització secundària de les
dones.
• Establir uns criteris mínims d’actuació per tal d’assegurar la celeritat i la qualitat de les
intervencions i també el flux d’informació necessari entre els i les professionals dels serveis que
hi intervenen, respectant en tot moment les decisions de les dones i la seva autonomia.
• Delimitar les responsabilitats i les limitacions en la intervenció de cadascun dels serveis
implicats.
Vist l’informe tècnic en el que es posa de manifest la necessitat de l’aprovació del
Protocol i el Circuit municipal per a l’abordatge de la violència masclista de Sant Pere de Ribes,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el Protocol i el Circuit municipal per a l’abordatge de la violència masclista de
Sant Pere de Ribes.
2.- Nomenar persones/representants Mesa Institucional
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3.- Notificar aquest acord als serveis i institucions dels diferents nivells d’organització del
Protocol i el Circuit per a l’abordatge de la violència masclista.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

7.- Aprovació dels nous preus públics del complex esportiu municipals Espai Blau per a
la temporada esportiva 2015-2016
El regidor Tomàs Carandell Baruzzi, President de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement, a petició del regidor Marcos Gordaliza Misian, d’Esports i Salut de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, presenta el següent dictamen:
“El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
SERAF GARRAF SL ha presentat les instàncies E201502832 de 06 de març de 2015 i
E2015003434 de 19 de març de 2015, amb la proposta de preus per als serveis del Complex
Esportiu Municipal Espai Blau per la temporada 2015-16.
Aquesta modificació permetrà incloure una assegurança d’accidents esportius per a totes
les persones usuàries, possibilitarà l’aplicació fraccionada dels preus públics (en el cas
d’abonaments i cursos) i crear la tarja T-5 i T-10.
Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i el de Serveis Tècnics d’Esports, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
A C O R D S:
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Ordenança núm. 51 (Complex Esportiu Municipal
Espai Blau) per al període comprès entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016, d’acord
amb la proposta presentada per SERAF GARRAF SL.
El redactat de les tarifes incloses a l’article 6è de l’Ordenança núm. 51 quedarà com
segueix:
MODALITAT D’ACCÉS
ABONAT
ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL

TEMPORADA 2015-16
QUOTA MATRÍCULA

QUOTA MENSUAL

INFANT (a partir de 2 anys)

34,05 €

JOVE (16 a 25 anys)

37,81 €

35,75 €

ADULT (26 a 64 anys)

45,40 €

37,99 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

34,06 €
QUOTA MATRÍCULA

27,41 €

27,41 €
QUOTA MENSUAL

ABONAMENT MENSUAL FAMILIAR
ADULT PARELLA (PER MEMBRE)

37,81 €

34,97€

FAMILIAR TERCER MEMBRE

37,81 €

75,83€

FAMILIAR QUART MEMBRE

37,81 €

83,40 €

FAMILIAR CINQUÈ MEMBRE

37,81 €

90,97 €

FAMILIAR MÉS DE CINC MEMBRES

37,81 €

98,53 €

USUARI DE MIG DIA
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QUOTA MATRÍCULA

QUOTA MENSUAL

ABONAMENT MENSUAL INDIVIDUAL 1/2 DIA
INFANT (a partir de 2 anys)

34,05 €

22,87 €

JOVE (16 a 25 anys)

37,81 €

31,96 €

ADULT (26 a 64 anys)

45,40 €

31,96 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

34,05 €

22,87 €

ACCESSOS PUNTUALS (excepte període estiu)
TIQUET D’ENTRADA
INFANT(a partir de 2 anys)

2,75 €

JOVE (16 a 25 anys)

4,65 €

ADULT(26 a 64 anys)

5,45 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

2,75 €

TIQUET DE 15 ACCESSOS
INFANT(a partir de 2 anys)

32,65 €

JOVE (16 a 25 anys)

55,84 €

ADULT(26 a 64 anys)

64,91 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

32,65 €

MODALITATS PER ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…
GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES

GRUP 15

INDIVIDUAL

INFANT (a partir de 2 anys)

32,65 €

2,18 €

JOVE (16 a 25 anys)

55,84 €

3,72 €

ADULT (26 a 64 anys)

64,91 €

4,31 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

32,65 €

2,18 €

MODALITAT ABONAMENT COMERÇ I ALTRES COL·LECTIUS
ABONAMENT COMERÇ

QUOTA MATRÍCULA

QUOTA MENSUAL

JOVE (16 a 25 anys)

37,81 €

24,83 €

ADULT (de 26 anys a 64 anys)

45,40 €

24,83 €

ABONAMENT COMERÇ, COMERÇOS ADSCRITS A L’ACIR O L’UCER
JOVE (16 a 25 anys)

Gratuïta

24,83 €

ADULT (de 26 anys a 64 anys)

Gratuïta

24,83 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS

CURS
2014-15

INFANT 1 SESSIÓ (escoles bressol)

2,85 €

INFANT 1 SESSIÓ (escoles del municipi)

2,33 €

INFANT 1 SESSIÓ (escoles d’educació especial)

3,15 €

INFANT 1 SESSIÓ (escoles de fora del municipi)

2,85 €

ACTIVITATS FÍSIQUES AQUÀTIQUES DIRIGIDES
INFANT TRIMESTRAL(de 5 mesos a 15 anys)

ABONATS

NO ABONATS

Preu/Curs una sessió setmanal

21,98 €

60,20 €

Preu/Curs dues sessions setmanals

37,12 €

82,89 €
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JOVE I ADULTS TRIMESTRAL(de 16 a 64 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal

29,55 €

60,20 €

Preu/Curs dues sessions setmanals

44,69 €

90,47 €

Preu/Curs tres sessions setmanals

52,26 €

105,60 €

15,18 €

37,50 €

Preu/Curs dues sessions setmanals

22,74 €

56,43 €

Preu/Curs tres sessions setmanals

37,86 €

75,33 €

TERCERA EDAT TRIMESTRAL(+ de 65 anys)
Preu/Curs una sessió setmanal

ACTIVITATS FÍSIQUES ESPECÍFIQUES
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys)PREU TRIMESTRAL

ABONATS

NO ABONATS

una sessió setmanal

48,48 €

69,24 €

dues sessions setmanals

62,96 €

89,93 €

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES EN SEC NO ABONATS
JOVE I ADULTS (16 a 64 anys) PREU CURS TRIMESTRAL
1 sessió setmanal

62,28 €

2 sessions setmanals

90,46 €

SERVEI DE FISIOTERÀPIA(SERVEI DE LA SALUT)

ABONATS

NO ABONATS

Sessió de 30 minuts

28,61 €

32,68 €

Sessió de 50 minuts

36,78 €

44,95 €

SERVEI DE FISIOTERÀPIA ESPECIAL (SERVEI DE
SALUT ESPECIAL I/O EN CAMPANYA DE PROMOCIÓ
ESTACIONAL)

ABONATS

NO ABONATS

Sessió de 30 minuts

25,94 €

29,62 €

Sessió de 50 minuts

33,34 €

40,74 €

SERVEI DE BRONZEJAT
1 sessió de bronzejat

ABONATS
5,19 €

NO ABONATS
7,75 €

LLOGUER MENSUAL DE TAQUILLES
INFANT (a partir de 2 anys)

9,44 €

JOVE I ADULT (16 a 64 anys)

11,35 €

GENT GRAN (+ de 65 anys)

CLASSES PARTICULARS

9,44 €

PREU 1 SESSIÓ

PREU 5 SESSIONS

1 o 2 persones
INFANT (5 mesos a 15 anys)

27,12 €

116,22 €

Descompte per abonats

24,40 €

104,59 €

JOVE I ADULT (16 a 64 anys)

23,23 €

96,71 €

Descompte per abonats

21,21 €

87,16 €

GENT GRAN (+ de 65 anys)

19,37 €

87,16 €

Descompte per abonats

17,39 €

78,44 €

30,99 €

135,59 €

3 o 4 persones
INFANT (5 mesos a 15 anys)
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Descompte per abonats

27,89 €

122,04 €

JOVE I ADULT (16 a 64 anys)

27,12 €

116,22 €

Descompte per abonats

24,40 €

104,59 €

GENT GRAN (+ de 65 anys)

23,23 €

96,84 €

Descompte per abonats

20,90 €

87,16 €

ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LA SALA BLAVA AMB INFANTS DE 3 A 12 ANYS
INFANTS DE 3 A 12 ANYS

ABONATS

NO ABONATS

1 sessió setmanal

21,98 €

60,20 €

2 sessions setmanals

37,12 €

82,89 €

LLOGUER D’ESPAIS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU
LLOGUER SALA BLAVA I ALTRES
Primera hora

75,65 €

Segona hora i successives

43,96 €

LLOGUER 1 CARRIL DE PISCINA
Preu hora

67,72 €

LLOGUER D'ESPAIS DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU
LLOGUER ANUAL ESPAI PUBLICITARI

371,24 €

INSTAL·LACIÓ DE LES TANQUES

105,67 €

RETOLACIÓ DE TANQUES
Anunciant Tipus 1 (retolació a fàbrica màx 3 colors)

112,73 €

Anunciant Tipus 2 (retolació de text i impressió digital)

139,21 €

Anunciant Tipus 3 (retolació in situ màx. 3 colors)

143,72 €

Anunciant Tipus 4 (retolació a fàbrica text i impres.dig)
LLOGUER D’ESPAIS DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL ESPAI BLAU

170,15 €

Lloguer especial anual espai publicitari

QUOTA
308,44 €

ENTRADES PUNTUALS TEMPORADA D'ESTIU 2014
TARIFES VÀLIDES DE JUNY A SETEMBRE (OBERTURA PISCINES EXTERIORS)
ACCESSOS PUNTUALS
TIQUET D'ENTRADA (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE)
INFANT (a partir de 2 anys)

3,20 €

JOVE (16 a 25 anys)

5,28 €

ADULT (26 a 64 anys)

6,18 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

3,20 €

TIQUET DE 15 ACCESSOS (TARIFA VÀLIDA DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE)
INFANT (a partir de 2 anys)

37,80 €

JOVE (16 a 25 anys)

63,38 €

ADULT (26 a 64 anys)

74,84 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

37,80 €

MODALITATS D’ACCÉS PER A L’ESTIU DEL 15 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE
ABONAMENT A TOTS ELS SERVEIS DE TOT EL DIA (QUOTA ÚNICA)
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INFANT (a partir de 2 anys)

83,72 €

JOVE (16 a 25 anys)

129,58 €

ADULT (26 a 64 anys)

133,21 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

83,72 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 1

ABONATS

Preu hora

NO ABONATS

35,56 €

41,84 €

37,13 €

43,68 €

25,53 €

29,33 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 2
Preu hora
SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT 3
Preu hora
BO DE 5 SESSIONS SERVEIS DE SALUT

ABONATS

NO ABONATS

Bo de 5 sessions de 30 minuts

118,88 €

135,75 €

Bo de 5 sessions de 50 minuts

152,79 €

186,71 €

SERVEI DE SALUT PERSONALITZAT

QUOTA
23,57 €

Servei personalitzat de 2 de 30 minuts
Servei personalitzat de 3 de 30 minuts

17,88 €

Bo 5 Serveis personalitzats de 1h

140,02 €

Bo 2 Serveis personalitzats de 30 minuts

86,46 €

TARIFA ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS
Abonament trimestral acompanyant 1 dia a la setmana

31,65 €

Abonament acompanyant 2 dies a la setmana

47,38 €

QUOTA

Tarja de proximitat

3,38 €

PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA ESPORT I SALUT (PAFES)
Preu acitivitat PAFES

69,17 € /trimestre

CASAL MULTIESPORTIU ESPAI BLAU
ABONATS

NO ABONATS

Tarifa setmanal Estades Multiesportives E B

53,83 €

59,80 €

Tarifa setmanal Aquaesport mig dia

9,81 €

10,79 €

Tarifa setmanal Aquaesport tarda

19,71 €

21,90 €
QUOTA

Servei d'acollida 1 hora setmanal

15,58 €

Servei d'acollida 1 hora puntual

4,87 €

Servei d’àpats Aquaesport setmanals

30,69 €

Servei d’àpats Aquaesport puntual abonats

8,23 €

Servei d’àpats Aquaesport puntual no abonats

8,45 €

MANTENIMENT MENSUAL

QUOTA

INFANT (a partir de 2 anys)

6,86 €

JOVE (16 a 25 anys)

9,51 €

ADULT (26 a 64 anys)

9,51 €
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GENT GRAN (a partir de 65 anys)

6,86 €
QUOTA MENSUAL

MODALITAT ABONAMENT D’UN SOL ÚS (persones ja abonades)
INFANT(a partir de 2 anys)

11,07 €

JOVE (16 a 25 anys)

14,40 €

ADULT (26 a 64 anys)

15,31 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

11,07€

MODALITAT ABONAMENT QUOTA MINI (nous
abonaments)

QUOTA MATRÍCULA
QUOTA MENSUAL

INFANT(a partir de 2 anys)

12,74 €

11,07 €

JOVE (16 a 25 anys)

12,74 €

14,40 €

ADULT (26 a 64 anys)

12,74 €

15,31 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

12,74 €

11,07€

TARIFA ESDEVENIMENT ESPORTIU
Tarifa A esdeveniment esportiu

TARIFA
7,44 €

Tarifa B esdeveniment esportiu

9,09 €

SERVEI DE PÀDEL

TEMPORADA 2015-16
PREU HORA

PREU PER PERSONA

ABONAT

11,57 €

2,89 €

NO ABONAT

18,18 €

4,50 €

LLUM

2,48 €

LLOGUER PISTES DE PÀDEL

PREU HORA MATERIAL

LLOGUER MATERIAL PÀDEL
LLOGUER DE PALA

1,65 €

LLOUGER POT DE 3 PILOTES

1,65 €

LLOGUER PALA I POT DE 3 PILOTES

2,57 €
PREU BO

BO LLOGUERS

45,50 €

BO INDIVIDUAL LLOGUERS 10 + 1 H NO ABONATS

PREU TORNEIG 6 H

TARIFA JORNADA DE TORNEIG 6 H
ABONAT

6,18 €

NO ABONAT

8,05 €

MODALITAT D’ACCÉS PROMOCIÓ OBERTURA
LLOGUER PISTES DE PÀDEL

12 MESOS DE DURADA
( amb un 45% de descompte)
PREU HORA
PREU PER PERSONA

ABONAT

6,36 €

1,59 €

NO ABONAT
ACCEÉS PUNTUAL CENTRE PER A LLOGUER DE
LES PISTES DE PÀDEL

10,00 €

2.50 €

MODALITAT ABONAMENT

CLUB WATERPOLO GARRAF*

50 % descompte
PREU MENSUAL
PERSONA

ESPORTISTA CWG
* Aquest preu es cobrarà directament al Club Waterpolo Garraf mitjançant factura mensual.
* Preu exclusiu per a persones associades al CWG.
*Permet exclusivament l’accés al centre en els horaris d’entrenaments convinguts.
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*Aquest preu no inclou l’IVA

Segon.- Incorporar als preus públics del Complex Esportiu Municipal Espai Blau la
modalitat de tarja de 5 accessos, segons el detall següent:

ACCESSOS PUNTUALS
T-5 ACCESSOS

T-10 ACCESSOS

INFANT (a partir de 2 anys)

10,88 €

21,76 €

JOVE (16 a 25 anys)

18,61 €

37,23 €

ADULT (26 a 64 anys)

21,64 €

43,27 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

10,88 €

21,76 €

T-5 ESTIU
ACCESSOS

T-10 ESTIU
ACCESSOS

INFANT (a partir de 2 anys)

12,60 €

25,20 €

JOVE (16 a 25 anys)

21,13 €

42,25 €

ADULT (26 a 64 anys)

24,95 €

49,89 €

GENT GRAN (a partir de 65 anys)

12,60 €

25,20 €

ACCESSOS PUNTUALS (PREUS VÀLIDS temporada d’estiu)

Es manté el redactat del punt 2 de l’article 6è que diu: Llevat que expressament s’indiqui
el contrari, les tarifes d’aquest preu públic no comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA),
que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa vigent que el regula.
Tercer.- Rectificar l’errada detectada al preu per persona del lloguer de les pistes de
pàdel per a no abonats:
SERVEI DE PÀDEL
LLOGUER PISTES DE PÀDEL
ABONAT

TEMPORADA 2015-16
PREU HORA

PREU PER PERSONA

18,18 €

4,55 €

Quart.- Afegir els següent redactat com a punt 3 de l’article sisè:
“En el cas dels abonaments i activitats trimestrals i els lloguers mensuals i anuals,
aquests preus es podran aplicar per la totalitat del temps contractat o bé per la fracció
corresponent si el període ja s’ha iniciat”.
Cinquè.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies a
comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en els taulers d’anuncis municipals,
a efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions. Si no es presenta cap reclamació o
al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de
nou (art. 49 LRBLR, modificat per la Llei 11/1999).
Sisè.- L’aplicació de les noves tarifes entraran en vigor el dia següent a l’aprovació
definitiva d’aquest acord i publicació, i en tot cas sempre a partir de l’1 de juliol de 2015.
Setè.- Notificar aquests acords a l’empresa concessionària.”
Vist l’informe favorable núm. 112/2015 emès per Secretaria.
Vist l’informe favorable núm. 2015/0376 emès per Intervenció.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels divuit membres presents dels vint-i-un que la composen.
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En el moment de la votació es troben absents, el regidor del Partit del Socialistes de
Catalunya Sr. Francesc Perona Jiménez i el regidor del P1artit Popular de Catalunya Sr. Jose
Asín Fernández.

8.- Aprovació conveni cessió d’ús de l’aula “Espai Docent” de l’edifici municipal de la
UA-1, de l’Hotel d’Entitats a l’Entitat Creu Roja
En aquest punt de la sessió s’incorporen a la mateixa el regidor del Partit del Socialistes
de Catalunya Sr. Francesc Perona Jiménez i el regidor del Partit Popular de Catalunya Sr. Jose
Asin Fernández.
Tomàs Carandell Baruzzi , president de la Comissió Informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presento al Ple de la Corporació el
següent dictamen:
“Vist que en data 9 de març de 2015 es signa el conveni de col·laboració entre l’Entitat
Creu Roja i aquest Ajuntament amb l’ objectiu de fomentar la coordinació entre les dues
entitats i per a dur a terme activitats socials en els seus respectius camps d’actuació.
Per tal de facilitar a l’entitat un espai per a l’atenció als ciutadans del municipi i alhora
poder realitzar accions de sensibilització i formació al voluntariat realitzem la proposta de la
cessió d’ús de l’aula “ l’ESPAI DOCENT” de l’Hotel d’Entitats de l’edifici municipal de l’UA-1 del
c/ Gaudi .
Vist l’informe núm. 135/2015 emès per Secretaria.
Vist l’informe amb observacions núm. 2015/0403 emès per Intervenció.
Per tot l’exposat,
Es proposa al Ple que adopti el següent acord :
1.- Aprovar inicialment el Conveni de cessió d’ús de l’aula “Espai docent” de l’Hotel
d’Entitats, edifici municipal de l’UA-1 del c/ Gaudí.
2.- Exposar l’acord a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant publicació al
BOP de Barcelona i als taulers d’anuncis municipals, als efectes que els interessats puguin
formular reclamacions al respecte.
Cas que durant aquest termini no es presentin, l’acord inicial restarà elevat a definitiu
sense adoptar un de nou.
3.- Facultar a l’ alcalde per la signatura del conveni.
4.- Comunicar el present acord a l’ interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

9.- Adhesió a la declaració de constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de persones
adultes
Tomàs Carandell i Baruzzi, President de la Comissió informativa de Persones i
Coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta davant el Ple de la Corporació
el següent dictamen:
“Al novembre de 2014, la Diputació de Barcelona impulsa la creació de la Xarxa
d’Escoles Municipals de Persones Adultes (Xarxa EMPA) implicant els diferents ajuntaments de
la demarcació de Barcelona en la seva implementació. Aquesta xarxa vol promoure la formació
permanent de les persones adultes i destaca la importància de la funció de les escoles
municipals de les persones adultes com a espais de millora de qualificació educativa i
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professional i com a agents facilitadors de la cohesió social al municipi. El 2 de març de 2015 el
BOPB publica l’anunci de la resolució que contempla la constitució d’aquesta xarxa EMPA.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de formar part d’aquesta xarxa amb la
intenció d’assolir els objectius que aquesta planteja:
• Posar en valor l’educació al llarg de la vida i la formació de les persones adultes a partir
de la contribució dels ens locals en la seva definició i promoció.
• Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència que duen a terme les escoles
municipals de les persones adultes.
• Fer èmfasi en el paper clau dels ens locals i les seves escoles de persones adultes
com agents actius per a garantir una societat cohesionada socialment i com a servei per a les
persones amb menys oportunitats.
• Visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres d’assoliment de
competències per a la millora de la qualificació professional i el desenvolupament personal.
• Promoure serveis d’orientació que contribueixin a l’acompanyament de les persones
adultes en el procés d’identificació de les seves competències i de definició d’itineraris
educatius per a la millora del seu potencial personal i professional.
Per tal de formar-ne part, s’ha de signar la declaració de constitució de la Xarxa EMPA
que implica assumir els següents compromisos per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes:
• Participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa.
• Desenvolupar i participar d’actuacions dissenyades en base als objectius de la Xarxa.
• Participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa.
• Participar dels sistemes comuns de seguiment i avaluació de les actuacions que
desenvolupi la Xarxa.
L’adhesió a aquesta xarxa no comporta cap cost econòmic per a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
S’adjunta la invitació de la Diputació de Barcelona a participar a la Xarxa d’Escoles
Municipals de Persones Adultes i l’anunci pel qual es dóna publicitat a la resolució que impulsa
la constitució d’una Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA) (BOPB,
2/3/2015).
Vist l’informe tècnic, es proposa al Ple de la Corporació que acordi:
1.- Aprovar l’adhesió a la Declaració de Constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de
Persones Adultes que impulsa la Diputació de Barcelona.
2.- Formalitzar l’adhesió mitjançant la signatura de la declaració de constitució.
3.- Facultar l’Alcalde de la corporació per signar aquesta declaració.
4.- Notificar l’adhesió a la declaració a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació
de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ

10.- Modificació de pressupost
“En el pressupost de l’exercici 2015 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data 9 de març 2015 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de més
consignació i nous projectes que s’han de dotar
Vist l’informe emès per l’interventor acctal., d’aquest Ajuntament.
Francesc Pérez Tenes, president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori,
Finances i Governació, presenta davant el Ple de la corporació el següent dictamen:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 7/2015
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

0,00
0,00

ALTES
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

0,00
0,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 0,00
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per Anul·lació
TOTAL BAIXES

23.100,00
23.100,00

ALTES
Per Crèdits Suplement de crèdit
Per Crèdits Extraordinaris
TOTAL ALTES

4.900,00
18.200,00
23.100,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 0,00
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’Annex I.
Tercer,- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor de Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, i Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, i l’abstenció del Partit dels
Socialistes de Catalunya i del Partit Popular de Catalunya.
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11.- Aprovació de factures de despeses de Telecomunicacions sense contracte
Lluís Giralt i Vidal, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta al Ple de la
Corporació el següent dictamen:
“Vist que les contractes dels serveis de Telecomunicacions no han estat prorrogats fins
el Ple del mes d’abril de 2015.
Vist que queden pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A. i VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. derivat de la falta de pròrroga dels contractes de
serveis de Telecomunicacions.
Vist l’informe de Cap de secció de sistemes del departament de Noves tecnologies.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords,
Primer.- Aprovar el pagament de les factures que es relacionen a continuació.
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2015000144
2015000145

FACT. GENER EMPRESA FIXA
FACT. GENER EMPRESA VARIABLE

60A598-112232
60A598-112233

28/01/15
28/01/15

3.146,00 €
5,07 €

E
E

EURO
EURO

2015000438
2015000439

FACT. FEBRER EMPRESA FIXA
FACT. FEBRER EMPRESA VARIABLE

60B598-115644
60B598-115645

28/02/15
28/02/15

6.727,60 €
23,84 €

E
E

EURO
EURO

2015000679
2015000680

FACT. MARÇ EMPRESA FIXA
FACT. MARÇ EMPRESA VARIABLE

60C598-111984
60C598-111985

28/03/15
28/03/15

6.727,60 €
37,92 €
16.668,03€

E
E

EURO
EURO

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2015000059
2015000452

FACT. GENER TELEFONIA MÒBIL
FACT. FEBRER TELEFONIA MÒBIL

CI0757951247
CI0763056722

15/01/15
15/02/15

2.504,10 €
2.557,30 €

E
E

EURO
EURO

2015000618

FACT. MARÇ TELEFONIA MÒBIL

CI0768117264

15/03/15

2.684,26 €
7.745,66 €

E

EURO

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses corresponents.”
Vist l’informe desfavorable núm. 2015/0367 emès per Intervenció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor de Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, i Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, i l’abstenció del Partit dels
Socialistes de Catalunya i del Partit Popular de Catalunya.
En el moment de la votació es troba absent la regidora del Partit Popular de Catalunya
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez

12.- Aprovació acord entre representant dels treballadors i l’Ajuntament
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i Moreno,
presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“Vist que en data 30 de març de 2015 es va signar entre els Representants del
Treballadors i l’Ajuntament l’Acord referent a la modificació dels articles 9 i 23.1 del Conveni
Col·lectiu i Pacte de Funcionaris pels anys 2012-2016, a la borsa d’hores i als treballs realitzats
fora de l’horari ordinari.
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Vist que la signatura d’aquests acords suposen la modificació del Conveni Col•lectiu i del
Pacte de Funcionaris, per tant, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans on s’informa de l’Acord signat amb
la representació dels treballadors.
Vist l’informe favorable núm.128/2015 emès per Secretaria
Vist l’informe amb observacions núm. 2015/401 emès per Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Proposa al Ple de la Corporació, que adopti el següent acord,
1.- Aprovar l’acord de data 30 de març de 2015 que es va signar entre els Representants
del Treballadors i l’Ajuntament referent a la modificació dels articles 9 i 23.1 del Conveni
Col·lectiu i Pacte de Funcionaris pels anys 2012-2016, en relació a la borsa d’hores i als
treballs realitzats fora de l’horari ordinari.”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per deu
vots a favor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, i l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Partit Popular de Catalunya.

13.- Expedient extrajudicial de crèdit – Despeses permisos de conduir
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de l’Alcalde en Lluís Giralt Vidal, presenta al Ple de la Corporació el
següent dictamen:
“Vist l’informe de la Cap de Servei del Departament de Serveis i Via Pública en el que
considera que la Sra. Neus Cabezas Salvador assumeix funcions del lloc de treball de Tècnic
Mitjà de Medi Ambient.
Vist que amb l’aprovació de la Plantilla i de la RLT la treballadora passa a ocupar la
plaça d’auxiliar tècnic de medi ambient i el mateix lloc de treball amb efectes del dia 1 de juny
de 2014.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, en relació a l’assumpció de major
responsabilitat.
L’òrgan competent per aprovar aquestes despeses és el Ple, ja que són quanties de l’any
2014.
Vist l’informe desfavorable de Secretaria núm. 65/2015.
Vist l’informe desfavorable d’Intervenció núm. 2015/324
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1.- Aprovar l’assumpció de major responsabilitat de la Sra. Neus Cabezas Salvador
auxiliar tècnic de medi ambient amb funcions de tècnic mitjà de medi ambient des del dia 1 de
juny i fins el 31 de desembre de 2014, i la seva despesa per import total de 2.097,96€ bruts en
concepte de complement de productivitat a la partida 32500.170.15000.
2.- Comunicar l’acord a la persona interessada.”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de catorze vots a favor de Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, i Partit
dels Socialistes de Catalunya, i l’abstenció del Partit Popular de Catalunya.
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En el moment de la votació es troben absents de la mateixa, del partit dels Socialistes de
Catalunya la regidora Sra. Ana Maria Herrera Bordallo, del Partit Popular de Catalunya els
regidors Sr. Javier Rodríguez Méndez i Sr. Jose Asín Fernández, i d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa la seva regidora Sra. Barbara Scuderi Bedny.

14.- Expedient extrajudicial de crèdit – Productivitat Auxiliar Tècnic Medi Ambient
Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de l’Alcalde en Lluís Giralt Vidal, presenta al Ple de la Corporació el
següent dictamen:
“Vist la peticions dels senyors Jesús Bedmar Rodríguez i Raúl Vázquez Campano,
agents de la policia local, mitjançant sengles instàncies de data 19/12/2013, en relació a
sol·licitar el pagament de la renovació del permís de conduir necessari pel desenvolupament de
les seves funcions, per import de 57,90€ per a cadascun d’ells.
Vist la petició del Sr. Miguel Àngel Ramírez Fuentes, agent de la policia local, mitjançant
instància de 16/12/2014, en relació a sol·licitar el pagament de la renovació del permís de
conduir necessari pel desenvolupament de les seves funcions, per import de 58,20€.
Vist que, segons l’art. 38 del Pacte de condicions de treball del personal funcionari 20122016, al personal que ocupi un lloc de treball que tingui com a requisit la possessió del permís
de conduir a la Relació de Llocs de Treball, se li abonaran les despeses econòmiques
necessàries per a la tramitació de la renovació del corresponent permís de conduir.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 061/2015.
Vist l’informe desfavorable de Secretaria núm.66/2015.
Vist l’informe desfavorable d’Intervenció núm. 2015/ 320
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1.- Aprovar la despesa i el pagament en concepte de renovació del permís de conduir
al treballadors el Sr. Jesús Bedmar Rodríguez, per import de 57,90 € bruts, a càrrec de la
partida 40000.920.16209, i la seva despesa de seguretat social per import de 16,10€ a càrrec
de la partida 21100.130.16000.
2.- Aprovar la despesa i el pagament en concepte de renovació del permís de conduir
al treballadors el Sr. Raúl Vázquez Campano, per import de 57,90 € bruts, a càrrec de la
partida 40000.920.16209, i la seva despesa de seguretat social per import de 16,10€ a càrrec
de la partida 21100.130.16000.
3.- Aprovar la despesa i el pagament en concepte de renovació del permís de conduir
al treballadors el Sr. Miguel Àngel Ramírez Fuentes, per import de 58,20 € bruts, a càrrec de la
partida 40000.920.16209, i la seva despesa de seguretat social per import de 16,18€ a càrrec
de la partida 21100.130.16000.”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de deu vots a favor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, set vots en
contra Partit dels Socialistes de Catalunya i del Partit Popular de Catalunya.
En el moment de la votació es troben absents de la mateixa, del Partit Popular de
Catalunya els regidors Sr. Javier Rodríguez Méndez i Sr. Jose Asín Fernández, i d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa la seva regidora Sra. Barbara Scuderi
Bedny.
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15.- Aprovació compatibilitat
En aquest punt de la sessió s’incorporen a la mateixa, del Partit Popular de Catalunya els
regidors Sr. Javier Rodríguez Méndez i Sr. Jose Asín Fernández, i d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa la seva regidora Sra. Barbara Scuderi Bedny.
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a petició de l’Alcalde en Lluís Giralt Vidal, presenta al Ple de la Corporació el
següent dictamen:
“Vist que mitjançant la instància amb núm. de registre 2015004955 el Sr. Lluís Miret
Jacas, tècnic superior en dret assignat al Departament d’Urbanisme ha sol·licitat la
compatibilitat per la realització de l’exercici lliure de la professió d’advocat fora de l’àmbit laboral
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Vist l’informe núm. 099/2015 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 131/2015
Vist l’informe favorable amb objeccions d’intervenció núm. 2015/0398
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Estimar la petició de compatibilitat efectuada per part del Sr. Lluís Miret Jacas en
l’exercici de la professió d’advocat en l’àmbit privat sempre i quan sigui fora del seu horari
laboral i les tasques que realitzin no estiguin relacionades amb les funcions i projectes que
realitzen a l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar l’acord a la persona interessada.”
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de quinze vots a favor de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Popular de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa, i l’abstenció d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu.
En el moment de la votació es troba absent el regidor d’Unitat Municipal 9 - Poble Actiu
Sr. Joan Garriga i Quadres.

16.- Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa a la fitxa
del Catàleg 75c Can Puça
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de les l’ Àrees de Territori,
Finances i Governació, a proposta del President de l’Àrea de Territori, el Sr. Joan Garriga i
Quadres, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“La Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2014 va aprovar inicialment el Pla
Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa a la Fitxa de catàleg 75c “Can Puça”, presentada
per METAMORFOSI ARQUITECTES, SL, en nom i representació de Alberto Peris Mencheta
Cabero, així com la suspensió de l’atorgament de llicències i altres autoritzacions en l’àmbit de
protecció fins a l’aprovació definitiva de la Fitxa de Catàleg 75c “Can Puça”.
Sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de
l’edicte corresponent en el taulers d’anuncis i web municipals, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 31 de desembre de 2014 i en el Diari de Vilanova de data 21
de novembre de 2014, no hi ha cap al·legació, ni reclamació ni suggeriment que s’hagi
presentat. Així queda reflectit en el certificat emès al respecte per la Secretària General en data
5 de febrer de 2015.
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Demanat informe a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquest l’ha emès favorablement i l’ha tramès a aquest
Ajuntament en data 19 de gener de 2015 i número de Registre d’entrada de documents
E201500601. S’adjunta l’informe a l’expedient de referència.
En data 26 de febrer de 2015, la Sra. Marta da Pena Gómez, Tècnica superior en dret,
ha emès informe jurídic en el que proposa l’aprovació provisional. S’adjunta l’informe a
l’expedient de referència.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa
a la Fitxa de catàleg 75c “Can Puça” presentada per METAMORFOSI ARQUITECTES, SL, en
nom i representació de Alberto Peris Mencheta Cabero.
2.- RATIFICAR la suspensió de l’atorgament de les llicències i d’altres autoritzacions
municipals en l’àmbit de protecció fins a l’aprovació definitiva de la Fitxa de Catàleg 75c Masia
de Can Puça
3.- REMETRE l’expedient administratiu complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en el termini de deu dies per tal de que, de conformitat amb l’art. 80c i concordants
del TRLUC es procedeixi a la seva aprovació definitiva.
4.- NOTIFICAR aquests acords a METAMORFOSI ARQUITECTES, SL i a la resta
d’interessats.”
Vist l’informe favorable núm. 130/2015 emès per Secretaria.
Vist l’informe favorable núm. 2015/0384 emès per Intervenció.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels divuit membres presents dels vint-i-un que la composen.
En el moment de la votació es troben absents de la mateixa, el regidor de Convergència i
Unió Sr. Francesc Pérez Tenes, i la regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya Sra.
Francisca Carrasquilla Cuadrado.

17.- Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la pròrroga de l’acord marc
de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa Endesa
Energia, SAU
En aquest punt de la sessió s’absenta de la mateixa l’Alcalde President Sr. Lluís Giralt i
Vidal, passant a presidir-la el Primer Tinent Alcalde Sr. Francesc Pérez Tenes.
Francesc Pérez i Tenes, President de la Comissió Informativa de les Àrees de Territori,
Finances i Governació, i a proposta del regidor de Serveis i Via Pública, el Sr. José Luis Llácer i
Martínez, presento al Ple de la Corporació el següent
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:
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Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

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

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

P5
0,000000
6,476148

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P6
0,000000
2,954837

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril
de 2014 al 31 de març de 2015, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga. El Ple de la Corporació, en data 20 de maig de 2014, va acordar adherir-se a aquest
acord marc.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des
de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert
a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- El tècnic de l’Àrea, David Minguet Adroher, ha emès informe, en data 11 de
març de 2015, en què proposa l’adhesió d’aquest Ajuntament a la segona pròrroga de l’acord
marc dels subministraments elèctrics. Al seu informe indica que els nous preus establerts del
terme d’energia tenen una disminució, sobre el preu vigent des de gener de 2015, del 1,6%.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
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Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte
dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament proposa els següents
ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’adhereix a la segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril
de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
(Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en
relació amb les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que
siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.)
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura amb l’empresa Endesa Energia, SAU del
contracte derivat de l’acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin
necessàries pel desplegament i execució del present acord.
Tercer.- Nomenar com a responsable tècnic del contracte per part d’aquest Ajuntament
de Sant Pere de Ribes als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament
Local i l’empresa Endesa Energia, SAU per a la realització de gestions i resolució d’incidències
en l’execució del contracte al tècnic de l’Àrea, el Sr. David Minguet Adroher.
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
Cinquè.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).”
Vist l’informe favorable núm. 111/2015 emès per Secretaria.
Vist l’informe desfavorable núm. 2015/0388 emès per Intervenció.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de dinou vots a favor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, i l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa.

18.- Desafectació del domini públic dels locals de la UA-1 destinats al servei públic del
Mercat Municipal
Francesc Pérez Tenes, President de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, a proposta del regidor de Patrimoni Sr. Joan Garriga Quadres, presenta al Ple de
la Corporació el següent dictamen:
“I. En data 31 de Desembre de 2008, per Decret del Sr. Alcalde núm. 479/2008 es van
adquirir de la empresa municipal Garraf Promocions Municipals SA, els bens ubicats a la Unitat
d’Actuació número 1 de les Roquetes, que consten descrits a la escriptura de segregació i obra
nova, propietat horitzontal i constitució de servituds, amb número de protocol 1621, d’11 de
Desembre de 1989 i escriptura de rectificació posterior amb número de protocol 1016, de data
30 d’octubre de 1990, per la quantia de 1,.144.993,83 € mes 183.199,01 € d’ IVA. Entre
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d’altres, es van adquirir les següents finques destinades a mercat municipal, que consten a la
escriptura de propietat:
DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES REGISTRALS
a)- URBANA : Local situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset, número
2-4 Mercat Municipal , en planta soterrani. Número de propietat horitzontal 2. Les Roquetes .
Superfície construïda : 313,46 m2: limita front, resta de finca matriu d’ús públic; dreta , finca
registral núm. 16624; esquerra, entitat ú i casa números 6 i 8 del mateix carrer .- Local destinat
a MERCAT MUNICIPAL, situat en la planta soterrani de la casa número 2-4 del carrer José
Ortega y Gasset de les Roquetes , amb accés directe i exclusiu des de la resta finca matriu
destinada a ús públic.
Quota General : catorze enters per cent.
Referència cadastral 4549505CF9644N0002AL.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria Sra. Montserrat Ruiz Mingo.
Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1288, llibre 232 de Ribes , foli 76,
finca núm. 14466 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 142.767,50
b)- URBANA : Local situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset, número
6-8 Mercat Municipal , en planta soterrani. Número de propietat horitzontal 2. Les Roquetes .
Superfície construïda : 262 m2: limita front, entitat ú, fons resta de la finca matriu d’ús públic;
dreta casa número 2-4 del mateix carrer; esquerra casa número 10-12 del mateix carrer.
Local destinat a MERCAT MUNICIPAL, situat en la planta soterrani de la casa número 68 del carrer José Ortega y Gasset de les Roquetes , amb accés directe i exclusiu des de la
resta finca matriu destinada a ús públic.
Quota General: catorze enters , noranta set centèsims per cent.
Referència cadastral 4549506CF9644N0002BL.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria Sra. Montserrat Ruiz Mingo.
Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1288, llibre 232 de Ribes , foli 28,
finca núm. 14450 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 100.612,44
c)- URBANA : Local situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset, número
10-12 en planta soterrani. Número de propietat horitzontal 2. Les Roquetes . Superfície
construïda : 262 m2: limita front, entitat ú, fons resta de la finca matriu d’ús públic; dreta casa
número 6-8 del mateix carrer; esquerra casa número 14-16 del mateix carrer.
Local destinat a MERCAT MUNICIPAL .
Quota General : dotze enters , vuit dècims per cent.
Referència cadastral 4549507CF9644N0002YL.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria sra. Montserrat Ruiz Mingo.
Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1287, llibre 231 de Ribes , foli 193,
finca núm. 14430 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 100.612,44
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d)- URBANA : Local situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset, número
14-16 planta soterrani, MERCAT MUNICIPAL, en planta soterrani. Número de propietat
horitzontal 2. Les Roquetes . Superfície construïda : 228,96 m2: limita front, mirant l’edifici des
del carrer Ortega y Gasset , entitat ú : fons, resta de finca matriu d’ús públic ; dreta , des
d’aquest front, casa número 10-12 del mateix carrer ; esquerra, casa números 18-20 del mateix
carrer.
Local destinat a MERCAT MUNICIPAL situat en la planta soterrani de la casa número
14-16 del carrer José Ortega y Gasset de les Roquetes , amb accés directe i exclusiu des de
la resta finca matriu destinada a ús públic.
Quota General : catorze enters , tres dècims per cent.
Referència cadastral 4549508CF9644N0002GL.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria Sra. Montserrat Ruiz Mingo.
Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1287, llibre 231 de Ribes , foli 151,
finca núm. 14416 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 87.939,89
e)- URBANA : Local situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset, número
18-20 planta soterrani, Número de propietat horitzontal 2. Les Roquetes . Superfície construïda
: 284,10 m2: limita; front, entitat ú; fons ,resta de finca matriu d’ús públic; dreta, casa número
14 i 16 del mateix carrer; esquerra, casa número 22 i 24 del mateix carrer.
Local destinat a MERCAT MUNICIPAL situat en la planta soterrani de la casa número
18-20 del carrer José Ortega y Gasset de les Roquetes , amb accés directe i exclusiu des de
la resta finca matriu destinada a ús públic.
Aquesta entitat te com annex l’altell situat en el cos de l’edifici posterior de l’immoble de
que es tracta ; amb una superfície de 119,05 m2 .
Quota General vint-i-un enters , nou dècims per cent.
Referència cadastral 4549509CF9644N0002QL.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria sra. Montserrat Ruiz Mingo.
Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1287, llibre 231 de Ribes , foli 109,
finca núm. 14402 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 194.682,01
f)- URBANA : Local únic , situat a Sant Pere de Ribes , carrer José Ortega y Gasset,
número 22-24, en planta soterrani. Número de propietat horitzontal 1.”MERCAT MUNICIPAL”
Les Roquetes . Superfície construïda : 458,54 m2: limita; front, mirant l’edifici des del carrer
Ortega i Gasset , front, subsòl de l’indicat carrer i rampa de sortida dels garatges de les cases
números del 2 al 20, tots dos inclosos ; fons, resta de la finca matriu destinada a ús públic;
dreta, rampa de sortida dels garatges i blocs 18 i 20 del carrer de situació; esquerra, resta de
finca matriu.
Local únic de la planta soterrani de la casa número 22 i 24 del carrer José Ortega y
Gasset de les Roquetes , destinat a “MERCAT MUNICIPAL” , te accés directe i exclusiu des de
la resta finca matriu destinada a ús públic.
Quota General : vint-i-cinc enters divuit centèsims per cent.
Referència cadastral 4549510CF9644N0001TK.
TITULARITAT : Ajuntament de Sant Pere de Ribes en quant a la totalitat del ple domini .
Adquirida per compra venda mitjançant escriptura atorgada a Sant Pere de Ribes el 21
de desembre de 2010 davant la notaria Sra. Montserrat Ruiz Mingo.
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Inscrita en el registre de la propietat de Sitges , tom 1287, llibre 231 de Ribes , foli 70,
finca núm. 14389 , inscripció 4ª.
Valor Cadastral : 209.361,94
Aquestes finques estan edificades sobre els solars núm.1-2-3-4-5-6 amb una superfície
total de 2.773,08 m2:
solar
1
2
3
4
5
6
total

superfície
458,54 m2
454 m2
454 m2
454 m2
454 m2
458,54 m2
2.773,08m2

II. Atès que aquestes finques mai han estat destinades al servei públic de mercat
municipal tal i com es descriu a la escriptura d’adquisició.
III. Atès que aquest Ajuntament ja disposa des de l’any 2011 del Mercat municipal la
Sínia construït al sector Parc-Central i per tant, no és necessari la construcció d’un mercat
municipal als locals abans descrits, és pel que aquest Ajuntament vol tramitar el preceptiu
expedient per a procedir a la seva desafectació com a béns demanials, destinades al servei
públic de mercat municipal, per a transformant-los en bens patrimonials i donar-los un altre
destí.
Vist l’informe emès en data 26 de març de 2015 per la tècnica de gestió del Sol Sra.
Neus Garcia Bonada i posterior de 16 d’abril de 2015.
Vist l’informe de Secretaria núm. 122/2015, emès en data 16 d’abril de 2015.
Vist l’informe de Intervenció núm. 2015/0379, emès en data 22 d’abril de 2015.
Per tot això, es proposa al Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- DESAFECTAR els béns demanials descrits a l’expositiu I, destinats a mercat
municipal i transformar-los en bens patrimonials, ja que no son necessaris per a l’ús previst de
mercat municipal, per disposar del mercat municipal La Sínia.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies
hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP i al DOGC i als taulers d’anuncis municipals, als
efectes previstos a l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens locals. En el cas que hi hagi persones naturals o jurídiques
titulars de drets o interessos legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades, s'han
de considerar interessades en el procediment, i poden comparèixer en l'expedient.
TERCER.- ES CONDICIONA dons l’acord DEFINITIU de la desafectació de finques, a
la manca de reclamacions o al·legacions durant el termini d’informació pública. Cas contrari,
s’hauran de resoldre pel Ple de dites al·legacions o reclamacions i adoptar l’acord d’aprovació
definitiva de l’expedient.
CINQUÈ.- DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es
faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que
passa a ser finca patrimonial.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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ALTRES ASSUMPTES

19.- Mocions:

19.1.- Moció Institucional que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM en
suport a l’esport català
“El foment de l’educació física i l’esport, així com l’obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat
Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem
i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura,
la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món
municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la
nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de
l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el
benestar. L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se’n
serveis per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats
esportives han de ser, i de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions
legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el
seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions i la mateixa Unió de
Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els
greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les
conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció;
la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i
menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació
del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més
de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l’activitat
física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la
supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no
ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà
una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc
reportarà un augment de la recaptació fiscal: l’augment de l’ IVA del 8% al 21% en els serveis
directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin
prestats per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats
mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tal com els triatlons o
les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per
a la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la
recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs
nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de
remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i obligacions
d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites en
què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel
foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un
greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar
a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
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Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’esport català en
el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris,
clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i
la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència
Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional
dels tècnics , instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money
en la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els
següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no
superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport
o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les
esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com
de caràcter social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes,
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21
de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i
responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan
aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs
nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i
culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de
la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de
lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen
en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern Espanyol, al Ministeri d’Educació Cultura i Esport, al
Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria de disset vots a favor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes de Catalunya, i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa, i tres vots en contra del Partit Popular de Catalunya.
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19.2.- Moció que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM per a l’impuls de la
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local
“El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis
de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de
clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la
Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir
acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la resta
d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès
general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules
contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives
europees aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014 de 9
de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de
la transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de
diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de
clàusules socials en els expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i dels ens que integren el seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes
socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de
les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les
accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest Ajuntament amb la progressiva
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació
que s’hi porten a terme.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, acorda:
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials
en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les
entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les
administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la
inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un que la composen.
En el moment de la votació es troba absent de la mateixa el regidor del Partit Popular de
Catalunya Sr. Javier Rodríguez Méndez.

19.3.- Moció d’Unitat Municipal 9 en solidaritat amb els condemnats i condemnades pels
fets del 15-j del 2011 al Parlament
“Atès que la primavera de l’any 2011 va estar marcada per l’ocupació de la Plaça
Catalunya de Barcelona i el sorgiment d’un moviment popular crític que es va anomenar 15M.
Aquest moviment es va estendre com un a taca d’oli per tot el país i l’estat. L’ excepcionalitat
d’aquells moment va trasbalsar la política catalana per mitjà de la intervenció de la societat en
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política d’una manera tan massiva que existeixen pocs precedents amb els que referir-se a
aquella mobilització i participació ciutadana. Les conseqüències polítiques d’aquell procés de
participació intervenció massiva estan avui, quatre anys més tard, sobre la taula.
Atès que la vida als municipis del país tampoc va ser aliena a aquell terrabastall i vam
ser moltes les poblacions d’arreu dels Països Catalans (Sant Pere de Ribes entre elles) que
vam sentir la presència, queixes i reivindicacions de Assemblees Indignades Locals.
Atès que el cas de la manifestació del 15 de juny de 2011 contra els primers
pressupostos de les retallades (les més fortes des de l’any 1979), davant del Parlament de
Catalunya amb el lema Aturem el Parlament ha estat actuant com un autèntic termòmetre de la
salut democràtica de l’Estat Espanyol i de les elits dirigents a casa nostra.
Atès que el juliol passat la sentència de la Secció Primera de l’Audiència Nacional sobre
el cas absolia totes les acusades en una interessantíssima valoració de la importància que té
en una societat democràtica el dret a la protesta, col·locant-lo com a pedra angular del sistema
de llibertats: sense manifestació no hi ha expressió i sense expressió no hi ha pluralitat política
ni tampoc acció política al marge del poder. Sabem que és un discurs judicial, que es
construeix sovint a partir de lleis i conceptes que no hem consensuat, que no hem construït ni
aprovat però acostumats al no perquè no i a la democràcia estrictament epidèrmica del règim
del 78 la sentència del magistrat Ramon Sáez va fer un salt endavant cap a un model de
societat com la que sovint defensem des d’aquestes manifestacions avui criminalitzades.
Atès que la sentència de l’ AN. havia considerat que enfront dels drets personals dels
parlamentaris (indemnitat, honorabilitat, llibertat de moviments), es trobava el dret preferent a la
llibertat d’expressió i de manifestació, que per a molts Col·lectius suposen la única possibilitat
de dir la seva sobre l’afectació de drets bàsics que estan patint per les retallades. No resulta
viable garantir el pluralisme polític, pilar de la democràcia, sense assegurar un espai
suficientment ampli per a l’expressió col·lectiva de crítica al poder, sent per tant raonable tolerar
alguns eventuals excessos. Els manifestants estaven actuant en el marc de l’exercici de drets
constitucionals, qüestionant la representativitat dels polítics i reivindicant drets fonamentals.
Per tant els emparava l’exempció de responsabilitat criminal (Art. 27.2 Codi Penal).
Atès que la sentència de l’Audiència nacional argumentava que el dret penal no es podia
usar per limitar o desincentivar l’exercici de drets fonamentals. Finalment, entenia que els fets
que s’atribuïen a les encausades no eren prou greus per constituir el delicte contra les
institucions de l’Estat (mai abans aplicat) que exigia que s’usés la força, violència, intimidació o
amenaça greu per a impedir als parlamentaris assistir al parlament o per a coartar la seva
llibertat d’opinió/vot. Finalment, expressava que en tot cas, sent la pena mínima d’aquell
delecta la de 3 anys, el que suposava ingrés a presó, el principi de proporcionalitat imposava la
opció de l’absolució. El Suprem, no realitza ni una sola menció a la justificació d’una pena tan
greu com és l’ingrés a presó.
Atès que el Suprem, apartant-se del resultat de valoració de la prova de la sentència de l’
AN., afirma que el lema de la manifestació “Aturem el Parlament” provava que la voluntat
col·lectiva era la de pertorbar el normal funcionament del Parlament, que és el que protegeix
aquell delicte. El sentir personal de cada parlamentari i el més o menys encertat dispositiu
policial eren irrellevants per arribar a aquesta conclusió. En aquest context “ambiental” coactiu
i intimidatori, creat per centenars de persones, les encausades van aprofitar-lo, fer-lo seu i
reforçar-lo amb la seva participació, materialitzant amb les seves conductes individuals la
finalitat col·lectiva perseguida. Per tant, la seva conducta era penalment reprovable. El
Suprem, acaba descartant el delicte d’atemptat a l’autoritat pel qual també acusava la Fiscalia
per quan suposaria castigar dos cops la mateixa conducta.
Atès que la col·lisió amb el dret a la lliure expressió i la rebaixa del llindar de llibertat per
protestar o emetre opinions discordants amb les institucions governants és un atemptat directe
a un dels Drets Fonamentals reconeguts la Carta de Drets Humans.
Atès que la vulneració dels drets processals per part del Tribunal Suprem procedint a
anul·lar una sentència absolutòria per una condemna amb ingrés a presó sense la repetició del
judici esdevé una negligència i una manca de garanties jurídiques i processals pròpies de
règims no democràtics.
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Atès que la inexistència de correlació entre les penes amb les quals s’imposa un ingrés a
presó i la manca de delicte reconeguda a la sentència, denota una desproporció en la
condemna i la poca adequació d’una llei pensada a l’ombra dels temps del Franquisme i dels
cops d’Estat militars.
Atès que la col·lisió amb les prerrogatives jurídiques europees en matèria processal així
com a nivell de les llibertats reconegudes a la Carta del DDHH esdevenen un indicador de la
dubtosa qualitat de la justícia espanyola i treballen en detriment de la imatge del país. Una
dinàmica inacceptable.
És per tot això que, des del grup municipal Unitat Municipal 9 demanem al Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament, en tant han estat partícips del
recurs que ha motivat aquesta sentència, a dur a terme totes aquelles accions necessàries per
a evitar l’ingrés a presó de les persones condemnades pels fets del 15 de juny de 2011.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament a que interpel·lin
a les instàncies judicials implicades a revisar la sentència condemnatòria en tant que hi ha
motius suficients per considerar-la dubtosa i qüestionable.
Tercer.- Possessionar-se a favor del dret a manifestació i expressió com a drets
col·lectius inalienables recollits en la Carta dels Drets Humans.
Quart.- Mostrar la nostra solidaritat amb els condemnats a tres anys de presó pels fets
del 15 de juny del 2011, per la desproporció que entenem que representa la seva entrada a
presó enfront dels fets denunciats.
Cinquè.- Enviar els acords anteriors al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidenta i la Mesa del Parlament de Catalunya.
I sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9- Poble Actiu, Convergència i Unió, i d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, tres vots en contra del Partit
Popular de Catalunya, i l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya.

20.- Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
PREGUNTES D E C R E T S
Javier Rodríguez Méndez - PPC
Decret 120/2015: Resolució sol·licitud obertura expedient informatiu contra la presidenta
convocatòria procés selectiu oficial segona a instàncies d’UGT.
Fa una explicació del Decret i opina que s’hauria d’haver ajornat la prova fins a resoldre les
al·legacions, el fet de no haver-ho fet va provocar la presencia dels representants sindicals el
mateix dia de la prova. Pensa que en aquest procés no s’ha actuat correctament.
PREGUNTA: si els representants d’ UGT s’han retractat de les seves acusacions tal i con
demana el Sr. alcalde en aquest Decret.
RESPOSTA: Hores d’ara no es tenen noticies de cap retracte.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
RRHH
Anna Herrera Bordallo - PSC-PM
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Demana els noms i cognoms al que fan referència els següents Decrets:
Decret 115/2015: Nomenament tribunal i declaració admesos i exclosos convocatòria auxiliar
administratiu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cognoms
Albiol Cortés
Anglada Mata
Avilés Senso
Benito Garcia
Bru Camarasa
Cano Miret
Casamayor de Pedro
Collado Mena
Córdoba Abellán
De Vicente-Tutor Iza
Escalera Sojo
Farran Gonzálvez
Fernández Santiago
Ferrer Socias
Gamero Limiñana
Gómez Garrido
González Vargas
Juanola Casas
Lagos Sánchez
López Aguila
López Molins
López Egea
Lloret Hill
Marín González
Martín Balsells
Martínez Escribano
Mellado García
Molina Enrique
Mosquera Sanchez
Muñoz Pineda
Murcia Ballabriga
Navarrete Molies
Nogué Martínez
Núñez Olivé
Pascual Romeu
Pérez Magallón
Quera Arregui
Quesada Blanco
Raventós Canals
Rodríguez Pérez
Ruiz Marin
Sagasta Guiu
Sánchez Balmón
Santos Sopena
Tena Rofes

Noms
Marc
Thais
Montse
Juan Gregorio
Mª Teresa
Pere
Meritxell
Mercedes
Mª Teresa
Enrique
María del Carmen
Cristina
Meritxell
Esther
Lidia
Olga
Laura
Gemma
Dolors
Cristina
Rosa Isabel
Ana Isabel
Anna
José Oriol
Verónica
Melodia
Purificación
Alfonso
Silvia
Ana Maria
Alba
Mª Teresa
Alba
Damián
Marta
Yolanda
Maria Helena
Miriam
Montserrat
Marina
Josefa
Ana
Montserrat
Olivia Patricia
Sònia

DNI
47632060A
47835545F
52212146F
35051938F
38093609C
47745536C
46352800A
52219794L
52427301C
36517883R
52219775T
52424170V
47634251D
52422965P
48020246H
52422315W
38105486Y
52428108E
40359283X
47631787Y
77298832H
46776811D
77320181T
46760324J
47651795G
48025890G
52213975L
52425955P
47632442V
52214466G
47840089C
44190168S
47631768X
43415467T
52424357C
25134218W
36978761M
46597267A
47631543S
43438891X
38052188E
29114898A
47630988N
47633939L
39901145D
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46 Torres Lledó
47 Trilla Gutiérrez
48 Zorzo Alonso

Diana
Judit
Fernando

46992645B
43722338M
46725493G

Signat: Lluís Giralt i Vidal
RRHH
Decret 117/2015: Nomenament tribunal i declaració admesos i exclosos convocatòria selecció
policia local.
NOM

DNI

1 Aleo Pérez, Daniel
2 Alfaro Molina, Antonio

44198991Y
44874887R

3 Alonso Martínez, Vicente

47927480B

4 Ávila Lago, Verónica

71895021B

5 Bometón Cansino, Héctor

46413435X

6 Boné Muñoz, Alex

48172604R

7 Cordero Marín, Marcos

47866621X

8 Durán Martínez, Jesús Manuel

47677049G

9 Elich Ruiz, Victoriano

47105774A

10 Fernández Fernández, Juan Jose

46703229G

11 González Ramos, Noemí

47185718E

12 Goula Fernández, Sergio

47638011C

13 Illueca Albarracín, María

44885219Y

14 López Moreno, Juan Antonio

47785152F

15 Lorca González, Pedro

52429414V

16 Medina Ruiz, Javier

47836006P

17 Ocaña Urzay, Manuel

45825556B

18 Olivé Ramos, Georgina

47100011J

19 Pérez Cara, Miguel Ángel

46460361Q

20 Romero Daza, Jose Antonio

47663424H

21 Ruso Labrador, Miguel Angel

45484599Y

22 Sánchez Galindo, Tomás

52429009A

23 Serra Bueno, Laura

39718799F

24 Sevane Prieto, Jose Luís

46241673N

25 Solé Coba, Ana

39730673J

26 Tamaral Sánchez, Alberto

52915512X

27 Torres Cabezas, Yésica

47634108G

28 Torres Núñez, Jordi

52911876P

29 Vélez Morente, Adrián

47660616Q

Signat: Lluís Giralt i Vidal
RRHH
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Abigail Garrido Tinta – PSC-PM
Decret 120/2015: Resolució sol·licitud obertura expedient informatiu contra la presidenta
convocatòria procés selectiu oficial segona a instàncies d’ UGT.
La regidora Abigail Garrido, fa referència al Decret 120/2015 i manifesta que aquest expedient
està tenint una trajectòria molt dubtosa i poc transparent i n’explica les causes.
Manifesta que aquests fets produeixen crispació i enfrontaments entre els treballadors i
proposa recorre al Servei de Mediació per resoldre aquest problemes i no pas per Decret.
Sol·licita de nou la documentació d’aquest expedient.
RESPOSTA: Degut al gran volum del contingut d’aquest expedient, us recordem que pot ser
consultat a secretaria d’aquest Ajuntament.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
RRHH
Joel Sans Cuadrat – PSC-PM
Decret 100/2015: Requeriment fiança i documentació per la licitació de la rehabilitació obres
Casa de la Vila. Sol·licita expedient de contractació, empreses, pressupostos etc.
Veure doc. adjunts:
1- Casa Vila informe oferta tècnica
2- Casa Vila informe oferta econòmica
3- Casa Vila informe oferta total
4- Casa Vila VAREM EXECUCIÓ
5- Casa Vila acta 4

Decret 104/2015: Comparèixer recurs 554/2014-G interposat per l’empresa Societat Esportiva
Vallpineda, SL, sol·licita la informació del Contenciós.
PENDENT
Decret 136/2015: Aprovar el nomenament del Sr. Antonio Pérez, per tal que representi i
assisteixi a l’ASPR davant el Jutjat de lo Social nº 6 de BCN, procediment conciliació de la vida
personal, laboral i familiar nº 82/2015A. Sol·licita l’expedient del Contenciós.

Contesta l’alcalde referent al procés de selecció al qual es refereix la regidora Abigail Garrido,
manifestant que el ha passat no té res a veure amb la crispació dels treballadors i segueix dient
que en aquest procés s’han fet les coses molt ben fetes i dóna l’explicació sobre els fets que
van succeir, com a resultat d’aquest fets es va obrir un expedient informatiu i en conseqüència
el Decret del qual s’està parlant, en resposta a la demanda de l’escrit presentat per UGT.
Manifesta també que això no té res a veure amb l’organització ni amb la crispació dels
treballadors.
En aquests moment s’està procedint a la contractació i per aquest motiu l’expedient està
viatjant pels diferent departaments.
El regidor Javier Rodríguez, reitera la pregunta a l’alcalde sobre si els representants d’UGT
s’han retractat de les seves acusacions tal i con demana el Sr. alcalde en aquest Decret,
responent l’alcalde que no té noticia que s’hagin retractat.
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La regidora Abigail Garrido, torna a argumentar la crispació que ha produït aquest Decret
entre els treballadors, i manifesta que no tothom pensa que s’hagi fet de manera correcte i
reitera la seva petició d’aquest expedient i del expedient informatiu.
L’alcalde torna a manifestar que s’ha fet el procediment està molt ben fet per donar
oportunitats a tots els candidats que s’hi van presentar i afirma rotundament que s’ha fet tot
correctament. I té confiança amb les persones que van formar part d’aquest tribunal.
•
•

Veure: DECRET 136-Expedient Contenciós administratiu 85-2015
Veure: DECRET 136- Nomenament advocat i procurador

La regidora Abigail Garrido, manifesta que hi ha persones que no tenen el mateix
convenciment que té l’alcalde.
El regidor Javier Rodríguez, pensa que si els membres d’UGT no s’ha retractat aquest
expedient no està solucionat.
L’alcalde diu que valoraran el tema i seran informats si hi ha cap novetat.

REGIDORA SRA. BÁRBARA SCUDERI BEDNY – ICV-EUiA
Desitja al Govern un bon final de mandat.

REGIDOR SR. JOSÉ ASÍN FERNÁNDEZ
PREC: Mostra un material per instal·lar, per que creu que pot ser beneficiós pel ciutadà, ja
que és un material que han comprovat que funciona. Demana a l’Equip de govern estudiar el
tema. Es diu pavimento drenante compuesto de àridos decorativos aglomerados con resinas
transparentes. Interessant pels parcs infantils. Diu que hi ha varis “alcorques”, amb esgraons
elevats i perillosos. Si es portes a terme, es podria fer extensiu als dos nuclis de la població
PREC: Recorda al regidor d’Urbanisme el tema de la Peugeot.
Respon el regidor Sr. Joan Garriga sobre el material, que s’està estudiant. I sobre la Peugeot,
que s’han fet actuacions, encara que no siguin del gust del regidor.
El regidor Sr. Asín demana s’agilitzi el tema el màxim possible, que es posin els mitjans
necessaris per tal d’evitar danys a les persones.

REGIDOR SR. JAVIER RODRÍGUEZ MÉNDEZ – PPC
PREGUNTA: En el carrer Salvador Dalí amb Balmes hi ha un terreny sense netejar ni tancar i
sense panots. Pregunta si és propietat municipal o particular i si es te intenció de netejar.
PENDENT
PREGUNTA: Sobre queixes de veïns de Mas Alba, per la lleganya en la ubicació dels
contenidors. Pregunta si es farà alguna cosa al respecte.
PENDENT
PREGUNTA: Club de fumadors del carrer Miquel Servet. Li sembla que el termini de concessió
de la llicència finalitzava el dia 16 de març. Demana saber com està aquest tema.
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RESPOSTA: La instal·lació de l'activitat a ubicar al carrer Miquel Servet núm. 69,
baixos, del nucli de Les Roquetes no ha requerit cap llicència d'obres. El que sí es va
demanar va ser un certificat de compatibilitat urbanística que, es va emetre en data 17
de juliol de 2014, tenint una vigència de 6 mesos, havent finalitzat el mateix, el passat 16
de març de 2015. Aquest certificat el que permet és que, dins d'aquell termini, es puguin
demanar i atorgar (sempre i quan es compleixin les normatives d'aplicació), els permisos
d'obres i/o activitats necessaris per a l'exercici d'aquella instal·lació. Dins d'aquest
termini, es va comunicar l'inici de l'activitat però, tenint en compte que, un cop revisada
tècnicament es va informar que la comunicació realitzada no complia amb la normativa
d'aplicació, es va acordar declarar la no conformitat d'aquella comunicació. No obstant,
en data 13 de febrer de 2015, han tornat a fer una nova comunicació adjuntant
documentació, la qual està pendent de revisió tècnica.
Signat: Joan Garriga i Quadres
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge i Patrimoni
PREC: A la rambleta del passeig de Circumval·lació, al Pont de les Parellades, els bancs estan
ubicats molt distanciats. A més està molt abandonada aquesta zona. Demana s’arregli.
PREGUNTA: Al carrer Milana s’aparca i quan plou es forma un fangar. Pregunta si s’arreglarà.
PENDENT
PREGUNTA.: S’adreça al regidor de Governació per a reprendre la petició de reducció de
velocitat en el carrer Miquel Servet. Diu que es va fer una prova per part de la Policia Local i no
es va tirar endavant. Comenta que ahir, al pas de zebra va haver-hi dos accidents. Demana es
posin reductors de velocitat.
RESPOSTA: Continuen donant-se les mateixes circumstàncies al carrer Miguel Servet, i la
velocitat mitja que s’hi observa no arriba ni de bon tros a la velocitat màxima que amb caràcter
genèric s’estipula per a les vies urbanes.
Els accidents que hi van haver el dia 16 de març a la cruïlla del carrer Miquel Servet amb carrer
Múrcia no tenen com a causa mediata ni immediata l’excés de velocitat:
-

Un va tenir com a causa mediata la circulació d’un ciclista en sentit prohibit pel carrer
Múrcia, envaint un pas de vianants sense possibilitats de detenció del vehicle que
circulava pel carrer Miquel Servet.

-

L’altre va tenir com a causa mediata la irrupció a la carrera i sense mirar d’un nen que
arribava tard a dinar, segons les seves manifestacions, i no ha quedat clar si va copejar
el vehicle que es va detenir i com a conseqüència d’això el nen va caure al terra, o va
relliscar i caure en veure el vehicle que se li venia a sobre.

Signat: Francesc Perez i Tenes
Regidor de Governació i Mobilitat

REGIDORA SRA. NÚRIA MESTRE BERTRAN – PSC-PM
PREC. Diu que a la Placa de la Font hi ha bancs i la mateixa font plenes de grafits. Demana es
netegin.
PREGUNTA. Diu que no es va poder participar en el concurs que va fer l’Eix Diari en les dates
de Carnaval, on demanava la col·laboració de diversos Ajuntaments de la comarca, Alt i Baix
Penedès, en que contractaven un fotògraf i cada Ajuntament pagava una part d’aquesta
col·laboració pel contracte d’aquest fotògraf. Diu que les quantitats no eren tampoc massa
elevades i sí que havia un registre important de fotografies de cada poble que participava Sta. Margarida i Els Monjos, Calafell, Sitges, Vilanova, Cunit, El Vendrell, Cubelles- però no
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Sant Pere de Ribes, malauradament, perquè el Carnaval tant a Roquetes com a Ribes pensen
que és una festa que està molt en creixement i en pujança i hi ha moltes entitats que treballen i
se’n fan ressó,... Per tant, els ha semblat que el Sr. Alcalde ni tant sols va poder donar
contesta d’aquesta participació. També diu que ha hagut un concurs posterior i tampoc no hi
ha fotografies de Sant Pere de Ribes per enlloc. Volen saber les raons.
RESPOSTA: En aquelles dates es van rebre, igual que la de l’EixDiari, diverses ofertes
comercials publicitàries per anunciar-nos i promocionar els carnavals a alguns mitjans de
comunicació comarcals.
Atès que no estava previst pressupostàriament la despesa de publicitat per projectar a
l’exterior, fora del nostre municipi, els nostres carnavals i en tractar-se d’unes promocions
especials que tenien uns determinats costos, es va optar per no contractar cap del serveis que
s’havien ofert i donar la informació bàsica d’interès general per a la ciutadania (actes, horaris,
recorreguts, etc.) a través dels canals habituals (programes d’actes, díptics informatius,
agenda municipal, notes de premsa que després publiquen els mitjans, publicació de les
notícies a la web, gestió d’entrevistes a la televisió comarcal, cobriment informatiu i
retransmissió televisiva, etc.), que també tenen uns costos.
Així mateix, políticament es va considerar i valorar com a més adequat destinar els recursos
econòmics disponibles per a publicitat a la difusió d’actes culturals singulars o de promoció
específicament del nostre municipi que es fan durant la resta de l’any, com podria ser les festes
majors o les fires i mostres, i que no tenen coincidència (ni en el contingut, ni en la forma, ni en
dates de celebració) amb actes que es fan a tota la comarca.
Signat: Lluís Giralt i Vidal
Gabinet de Comunicació

REGIDORA SRA. ABIGAIL GARRIDO TINTA – PSC-PM
PREGUNTA. Si l’ajuntament te conveni amb l’ECO i quin cost te.
El Sr. Alcalde respon que no hi ha cap conveni.
PREGUNTA. Parla dels contenidors soterrats i la solució de no arreglar-los i posar d’altres al
davant, amb el conseqüent deteriorament d’algunes zones. Demana solucions i què es pensa
fer al respecte.
RESPOSTA: Hores d’ara s’està negociant amb l’empresa concessionària per tal de solucionar
els problemes existents amb els contenidors soterrats.
Signat: Lluís Giralt i Vidal

REGIDOR SR. JOEL SANS CUADRAT – PSC-PM
PREGUNTA: Al nucli de Ribes, al carrer Mossèn Anton Miret, hi ha unes tanques que fa molts
mesos que hi son i no es fa cap moviment i a mes impedeix que es pugui aparcar.
El Sr. Alcalde respon que hi havia perill imminent per que s’havia aixecat el formigó i es te en
compte per a el seu arranjament.
El regidor Sr. Joel Sans diu que igual fa anys que hi son allà i que aquesta zona està
completament aturada.

REGIDORA SRA. FRANCISCA CARRASQUILLA CUADRADO- PSC-PM
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PREGUNTA: Demana informació sobre totes les trobades de l’Ajuntament amb el Departament
d’Ensenyament sol·licitant la construcció de l’ IES Xaloc. I si en breu hi hauran mes, que ho
facin saber.
RESPOSTA: L’Alcaldia i aquesta regidora que subscriu s’ha reunit diferents vegades amb la
Directora de Serveis Territorials, senyora Montserrat Llobet, sigui a l’Ajuntament o a Serveis
Territorials. Els temes tractats han estat els que són d’interès municipal i relacionats amb la
comunitat educativa, entre d’altres
•
•
•
•
•

L’escolarització i l’oferta educativa de cada curs.
El batxillerat per a l’institut Montgròs i els cicles formatius duals pels instituts Can Puig i
Alexandre Galí.
L’envelliment dels centres educatius de primària. Les inversions per la millora
L’ampliació del terreny pel institut Xaloc, en la seva ubicació provisional
La construcció del nou institut Xaloc

En la mesura en que es generi nova informació, la tindrem degudament informada.
Signat: Laura Marcos i Navarro
Regidora de Dona, Formació-Educació i Treball
PREC: S’adreça al regidor d’Urbanisme Sr. Joan Garriga per dir-li que al febrer una veïna que
viu al voltant del mercat la Sínia va trucar a la Policia Local per que hi havia un gos mort al
pàrquing exterior del mercat, per tal que el retiressin de la via pública. La veïna va haver-hi de
trucar vàries vegades i fins i tot va haver-hi d’acompanyar a una patrulla, per tal que retiressin
l’animal. Es va fer al cap de tres setmanes. I li explica al Sr. Joan Garriga per que al Ple de
febrer la seva companya Núria va portar diferents precs sobre la via pública i el regidor li va dir
que aquesta mena de temes es resolien trucant a la Policia Local. Creu que quan passen
temes d’aquesta mena, s’haurien de resoldre mes ràpid i no tardar tres setmanes en retirar un
animal de la via pública en procés de descomposició. Per una qüestió de salut pública.
SOL·LICITA informe de Intervenció en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local de data
28 de gener de 2015, relatiu al punt 6 “Proposta d’activitats de la Festa Major de Sant Eulàlia
2015 i carnaval 2015 i la seva autorització de despesa” .
RESPOSTA: Veure doc adjunt “Informe Intervenció_Festa Major Sta. Eulàlia 2015
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor Cultura i Joventut
També SOL·LICITA informe de Intervenció en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local
de data 13 de gener de 2015, punt 8.1 “ Aprovació de la realització d’un concert de la Cobla
Sant Jordi el 19 de gener de 2015”.
RESPOSTA: Veure do. Adjunt “Informe_interv_Concert_Cobla
Signat: Josep Rius i Roig
Regidor Cultura i Joventut
També SOL·LICITA informes de Intervenció en relació amb l’acord de la Junta de Govern
Local de data 3 de febrer de 2015, punt 6 “Conveni servei transport adaptat per a persones
amb discapacitat/dependència i mobilitat reduïda Sant Pere de Ribes any 2015”.
Veure: Inf. Conveni transport adaptat 2015
i punt 8 “ Activitat esportiva 48è. Cros de Sant Pau i 22a. Trobada BTT a Ribes organitzada pel
Club Atletisme i Ciclista GER” .
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RESPOSTA: Veure “48è Cross Sant Pau
Signat: Marcos Gordaliza i Misian
Regidor Salut i Esports
A la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2015, punt 11 el 11.1 i 11.2, SOL·LICITA
informes de Secretaria.
11.

Aprovació bases i convocatòries borsa de treball temporal

11.1.- BORSA DE TREBALL DE TÈCNCI/A DE GABINET-CULTURA DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
Veure: Informe 303_2014
Signat: Lluís Giralt i Vidal

11.2.- BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC/A DE SERVEIS A LES PERSONES
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
Veure: Informe 302_2014
Signat: Lluís Giralt i Vidal
A la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2015 punt 12 “ Prorroga del conveni de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per a la realització se
serveis d’informació al Parc del Garraf per l’any 2015 i acceptació de la subvenció”
SOL·LICITA el conveni amb la Diputació de Barcelona i l’informe de Intervenció.
RESPOSTA: Veure doc. adjunt
“Conveni_Servei_Informació_Parc del Garrfa_signat
“Informe_intervencio_desfavorable
Signat: Anna Gabaldà i Felipe
Regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Organització Interna
El regidor Sr. Joan Garriga respon a la regidora sobre el segon prec, dient que considera que la
veïna ho va fer be.

REGIDOR SR. FRANCISCO JOSÉ PERONA JIMÉNEZ – PSC-PM
PREC: Diu que en el dia d’avui, a les 13,30 hores han rebut el dossier de precs i preguntes.
Que, a mes, quan l’ha obert, manquen un munt de preguntes per contestar. Demana es
contestin.

REGIDORA SRA. BÁRBARA SCUDERI BEDNY – ICV-EUiA
Parla sobre la timba de Can Cuadras dient que li sembla be l’obra que s’ha fet i se’n alegra.

REGIDORA SRA. ABIGAIL GARRIDO TINTA – PSC-PM
Sobre la timba de Can Cuadras demana s’ inspeccioni la part de sota del pont i es faci informe
tècnic sobre la solidesa, ja que hi ha tècnics que tenen dubtes al respecte.
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Respon el regidor Sr. Joan Garriga que ja s’està mirant i tan aviat com tingui l’informe els hi
farà arribar. Diu també que s’estan recollint signatures per tal de fer possible un pas peatonal.
S’està estudiant el tema i es sotmetrà a debat.
La regidora Sra. Bàrbara Scuderi diu que aquest problema no es nou i ja existia quan estava al
govern.

PREGUNTES CORRESPONENTS AL PLE DEL MES DE FEBRER PENDENTS DE
RESPONDRE EN EL PLE DEL MES DE MARÇ
RESPOSTES D E C R E T S
Regidor Sr. Javier Rodriguez Mendez - PPC
Decret 59/2015: Resolució d’Alcaldia recurs procés selectiu cobertura plaça laboral fix oficial
2a.
Demana la prova escrita i pràctica.
PENDENT

REGIDORA SRA. ANNA HERRERA BORDALLO – PSC-PM
Sol·licita tots els expedients que hi ha en aquests moments en relació a inspeccions de treball.
PENDENT

REGIDOR SR. FRANCISCO JOSÉ PERONA JIMENEZ – PSC-PM
Decret 44/2015: Designació secretari accidental per resolució incoació expedient disciplinari.
Sol·licita expedient disciplinari.
Veure: EXP DECRET 44_2015
Decret 59/2015: Resolució alcaldia recurs procés selectiu cobertura plaça laboral fix oficial 2a
Sol·licita còpia de tot l’expedient.
PENDENT

REGIDORA SRA. NÚRIA MESTRE BERTRAN – PSC
Sol·licita les MEMÒRIES DEL 2014 dels diferents departaments de l’Ajuntament.

21.- Mocions, precs i preguntes

Regidora, Sra. Bàrbara Scuderi M’avanço... que no farè cap prec ni cap pregunta, per
suposat, avui, perquè penso que arribariem a temps de res i per altra banda, a banda del temps
que hi ha, com que, com ja ho sabeu la majoria, ja ho vaig comentar alguna vegada, tampoc jo
tornaré a estar en aquest Ple, ni representant al grup que he estat fins ara i per tant, si que em
permetré, si hem permet l’Alcaldia, aprofitar aquest moment, no per fer cap campanya, perquè
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no estic, fent cap campanya, “si lo llego a saber digo aquello de apaguen el mobil”, doncs no
faré cap campanya electoral, crec que no és el lloc ni a ningú li pertoca, ni crec que ningú ho
faci, no ho faré per la senzilla raó de que tampoc puc, no hem presento a cap llista electoral i
per tant, no tinc cap necessitat ni voluntat de fer-ho.
Però si que volia aprofitar per fer dos coses, no?, dos coses que sempre faig, ...no faig res nou,
sempre dic dues coses: per un costat, encoratjar a la gent que ha de continuar treballant i que
heu de continuar... no és tothom que està en aquesta sala, tampoc no m’he estudiat les llistes i
no les conec, per tant no puc dir-ho.... però si que sé que hi ha gent que certament que si,
perquè esteu de candidats, de candidata, perquè ho heu dit que estarieu...
El que hem viscut en aquesta legislatura, crec que ens ha de donar una lliçó important a
tothom. Una lliçó sobretot d’humilitat, i de saber que hi ha unes coses clares, amb les idees per
endavant i amb les persones per endavant, les coses es poden fer... a lo millor calen quaranta
modificacions de pressupost, però es poden fer.
I crec que és important creure’s que hi ha moltes necessitats a dins i a fora i que s’ha d’actuar
amb coherència, que no està bé això que s’ha dit abans i s’ha comentat que “antes cuando
gobernaba digo una cosa, ahora que estoy en la opoción digo otra...” perquè així no anem
enlloc, no? Per tant crec que primer aquesta crida als que esteu, als que estareu, aguardant
respecte d’aquesta coherència, pensant sempre d’alló què et porta a treballar pel teu municipi, i
a defensar idees, sobretot idees i projectes. Al final, hi ha un tema que tothom diu: quan
estem en el municipi, els programes electorals, tothom vol la piscina, quan no hi havia piscina,
tothom ara... el més important és com definim tothom com arribem a fer la piscina i aquí ens
diferenciem molts, i aquí hi ha moltes diferències.
Crec que cada vegada ens hauriem
d’ajuntar més en la idea, si compartim els ideals i tenim un comportament ètic, que qui més qui
menys defensa el mateix. Sent així, crec que el repte és aquest, i sempre dic el mateix, com
s’ha de fer i com he dit en altres ocasions en qualsevol punt del Ple.
I evidentment, si avui marxo, no puc fer-ho sense donar les gràcies a un munt de gent, no?.
No faré el balanç de 20 anys de política, “ni siquiera de los últimos 13 años que podria hacerlo”,
si dels últims anys... Jo volia deixar molt clar que hem pogut treballar des d’Iniciativa en aquest
municipi, gràcies a un grup de persones que tampoc no, si que vull dir algun nom, encara que
m’hen deixi, un munt, però m’es igual, no? ara en vé al cap la Fina, la Laura, la Sandra, el
Juan, el Ful d’Esquerra Unida Alternativa, gent amb la que he treballat, no al costat, si no codo
a codo. Del partit, evidentment, que ens hem aguantat i ens hem discutit moltes coses, i he
de donar les gràcies, perquè precisament per enfadar-me i ha hagut reaccions i coses que crec
que han sigut positives. Però evidentment, el pas que jo he tingut en aquest Ajuntament, no
haguès sigut el que ha sigut, no només amb aquests companys i companyes, sinó amb
companys i companyes que he fet dintre, que no són companys i companyes de partit. Que no
eren, ni en molts casos, tampoc són amistad, simplement companys de feina. Companys i
companyes, com la Margarita, la Criseida, que estava aquí fa un moment, la Interventora que
estava abans, gent de secretaria, gent de comunicació, dic els que us estic veient ara, amb el
Franc, doncs quantes coses haurem discutit, aprenent, evidentment el departament de... todos,
des de informàtica fins als que he treballat, o al Santi Blanco de Secretaria o la Sílvia Cabanes
de Vía Pública, i ara la Núria de Serveis Socials... jo, la veritat, és que agafaria el llistat de la
plantilla i un per un els aniria anomenant, no ho faré, però si que demanaria i això si es
considera un prec, doncs que es consideri, fer arribar un prec a tothom de l’agraïment, de la
feina feta i de la feina apresa. He aprés molt, espero no haver molestat gaire, tot i que he estat
la “mosca cojonera más de una vez, y lo sé”, hem consta, i finalment, si que avui que era un
dia com especial...ja sé que per alguns ara diran ; “ara que faràs, no?”... doncs lo que faré és
ser lliure, perquè m’ho ha preguntat molta gent i volia dir-ho.
Tot el que volia dir avui és expressar... tothom quan arriba al seu últim Ple, que dóna les
gràcies com he fet jo, la gent que ha treballat amb tu, de dintre, de fora, ... i també a la família...
“como no le vas a dar las gracias a la familia!”. Jo la única família, la única, que m’ha aguantat
durant tots aquests 13 anys i sobretot els últims 8 anys, de regidora en aquest Ajuntament, ha
estat la meva filla, la Lola, que m’acompanya, que ha vingut fins aquí i se “ha tragado el último
Pleno 3 hores...i li he de donar les gràcies a ella, perquè també s’ha fet més gran i comença a
entrendre el que és una reunió, i el que és votar, i que és tot això, i fins ara no entenia res, “que
carajo estas haciendo, mama” ...”y porque vas alli si no te pagan, y esas cosas....y un domingo,
y un sábado, y un viernes... i tot això, i ho ha hagut de aprendre, i a vegades a base de
enfados, y a vegades, vamos a comer fuera, que no he tenido tiempo de comprar la comida, ...
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i ha sigut de totes maneres molt important de tenir-la al meu costat i ara podré gaudir-la molt
més, així que, estic supercontenta.... Moltes gràcies Lola... i res, gràcies a vosaltres tamble.
Bona nit.

Sr. Alcalde: Doncs Bàrbara, la meva intenció era fer precs i preguntes, i desprès fer un torn
pels que d’alguna manera es vulguis despedir, però bé, ja que ja has començat, en tot cas
queda recollit, ho dic per si ha precs i preguntes anem barrejant el tema.... en tot cas, donem la
paraula, per part del Partit Popular, si hi ha algun aspecte?
Regidor Sr.José Asín: Nosotros no haremos ningún ruego, ninguna pregunta, porque igual
nos respondemos nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, solo quisiera decir que para
mí ha sido un orgullo representar a los ciudadanos de Sant Pere de Ribes. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracies José. Javier?
Regidor Sr. Javier Rodríguez: Bueno yo una despedida no, porque como sabeis seré
candidato y soy candidato, y solamente desearos a todos la misma suerte que todos podais
desearme a mi. Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé... per part del Partit Socialita. Noelia? No? Anna?, Núria?
Regidora Sra. Núria Mestre: He estat durant uns quants dies, d’alguna manera, mirant
cosetes que hi havia al municipi, i ha hagut preguntes en circumstàncies anteriors que no se
m’han contestat o no se m’han dit i d’alguna manera volia deixar contància.
Per exemple, demanava les memòries.... estem al mes d’abril, final d’abril,... recordo que quan
jo era al govern, l’oposició es posava d’una manera molt i molt forta amb el tema de les
memòries i és una cosa que a mi em preocupava particularment... per lo tant, no vull fer la
mateixa moneda, no ho faré, però si que demano que si us plau, estem a finals d’abril, sé
perfectament que aquest és l’últim Ple abans de les eleccions i les memòries de tot el 2014 no
estan fetes. Per tant, demanaria si us plau, ho vaig demanar ja en Ple de febrer, per deixar
temps suficient i encara no estan entregades. M’agradaria doncs que quedés constància que
aquestes memòries s’han de poguer fer.
També es veritat que vaig demanar en Plens anteriors, he fet com una mena de recull de coses
que jo veia pel carrer, igual que vostès que passessin pel carrer, qualsevol regidor que visqués
a Sant Pere de Ribes, sigui el nucli de Ribes o el de les Roquetes, lo que jo he constatat i he
vist pel carrer ho podia haver fet qualsevol altra persona, i d’alguna manera també, no estava
com a ben rebut. Però si que és cert que hi ha hagut moments que s’han pogut retirar... la
brutícia que he demanat que es retirés s’ha pogut retirar per tant, malgrat jo considero que no
era ben rebuda la pregunta o l’aclariment o el prec, la finalitat era que el carrer estigués més
net i s’ha aconseguit i per tant jo ho he donat per bó.
També es veritat per això, que vaig dir en Plens anteriors, que hi havia tota una sèrie de llocs
en que hi havia pintades i no estan netes, per exemple, lo que és el Passeig de Circumval·lació
hi havia 17 bancs pintats. A la rambleta Enric Morera també n’hi havia... continuen havent-hi.
A la plaça de la Font, si no s’han tret darrerament, que no ho sé, les pedres de la font, els
bancs, absolutament pintats.
Al carreró que anava al parking de darrera la plaça de la Font, ple de pintades. El carrer Pere
Carbonell i Grau, el carrer del Pi, el Passeig de Circumval··lació... i faria un llarg etc... per lo
tant, jo demanaria per favor, que no és la primera vegada que faig aquest prec, es pogués
d’alguna manera netejar.
Vaig passejant per lo que és tota la part de Sotarribes, em vaig trobar que sota el Pont de la
Palanca hi havia bosses i bosses d’escombraries, bosses plenes, per lo tant estem en el tema
de rates que hi pot haver.
(Ara parla dels fets ocorreguts fa una setmana a un IES i de la setmana difícil pels mestres)
(S’acomiada dels companys i agraeix)
Li manca parlar sobre Prec Ronda Sant Camil, embornals molts bruts ...i demana ara que ja
heu arreglat tota aquella part..demanen netaja embornals perque sempre que plou s’inunda tot.
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