Ple ordinari
22 de novembre de 2016

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2016
A Sant Pere de Ribes, el dia 22 de novembre de 2016, quan passen trenta-cinc minuts de les
sis de la tarda, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent de
l’edifici de Can Puig (Ribes), sota la presidència de l’alcaldessa-presidenta, Sra. Abigail
Garrido Tinta, a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament han estat tots convocats i assistits per mi, la sotasignant, secretaria general , la que
ho és de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

ASSISTEIXEN:
L’Alcaldessa - Presidenta:
Sra. Abigail Garrido Tinta

PSC-CP

Regidors/es:
Sr.

Josep Moya Ibáñez

PSC-CP

Sr.

Francisco José Perona Jiménez

PSC-CP

Sr.

Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

Sr.

Lluís Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

Eliseo Blanch Masjoan

CIU-VIA

Sr.

Esther Morales Miguel

CIU-VIA

Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sra. Magda Torrens Garriga

UM9-CUP-PA

Sr.

Joan López Fernández

UM9-CUP-PA

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Daniel Carabantes Segura

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

José Asín Fernández

PPC

Sr.

Raúl Sánchez Villena

PPC

Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

Absents amb justificació
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

PSC-CP

Absents sense justificació
Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

Sr.

UM9-CUP-PA

Tomàs Carandell Baruzzi

Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretaria
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Intervenció
Sr. Carlos Garcia Lucas

Interventor

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta 25 d’octubre de 2016.
2. Donar compte Decrets mes d’octubre, del núm. 2016/0986 al 2016/1077.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
3. Extrajudicial de crèdit despeses diverses.
4. Prorroga d’opció a compra habitatges Parc Central SUPP-9.
5. Cessió gratuïta centre d’Atenció Primària de les Roquetes, al Servei Català de la
Salut de la Generalitat de Catalunya.
6. Cessió del sòl i l’edifici del Casal d’avis de Roquetes.
ALTRES ASSUMPTES

7. Mocions
7.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, per sol·licitar canvis en els
requisits del programa de contractació en pràctiques de persones joves adscrites al
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
7.2. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, per sol·licitar mesures que
afavoreixin l’ús del temps com a dret de la ciutadania.
7.3. Moció que presenta els Grups Municipals PSC-CP, ERC, Fem Poble, PPC i UM9, a
instància del CEM, per sol·licitar revertir la situació respecte a les retallades en matèria
d’Ensenyament.

7.4. Moció que presenten els Grups Municipals de CDC-VIA, UM9-CUP, ERC i FEM
POBLE, en defensa de la Gestió Pública del Pavelló de Ribes.
7.5. Moció que presenta el Grup Municipal Fem Poble en relació al suport al sistema
de depòsit, devolució i retorn d’envasos.
8. Respostes preguntes Ple anterior
9. Precs i preguntes
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Prèviament a tractar els assumptes relacionats en el ordre del dia, tots els Grups
Municipals donen lectura al següent Manifest:

MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES ,25 DE NOVEMBRE DE 2016.
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masculina i per fer pública la nostra
ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de
vulnerar-los, és enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i
dels grups que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i
d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de
créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta
han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i
homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre
homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement
una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la
igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya
volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que é
en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que
allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les
polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des
de les institucions públiques i la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una
xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones
que es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model
d’abordatge integral a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a avançar en la
detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les
violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la
prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar
la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i
control com a formes t’exercí violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu,
amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i
les creences tradicionals al voltant del amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil
masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les
dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment
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històric, però és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en
totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències.
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d’Internet que incitaven a la violència
masclista i que acumulaven més d’un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de
Catalunya i del Govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquest línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega
la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de
gènera basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari
que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que
comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i
individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.
Les instruccions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la
difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que
afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

Durant la lectura del manifest s’incorporen a la sessió la regidora, Sra. Laura Marcos
Navarro, i el regidor Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.

1. Aprovació acta 25 d’octubre de 2016.
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta del dia 25 d’octubre de 2016, per unanimitat des
vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

2. Donar compte Decrets mes d’octubre, del núm. 2016/0986 al 2016/1077.
Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 0986

Imposar al Sr. C.S.O. la sanció de
100,00€, com autor de la infracció
tipificada en l’art. 50.1 del Reglament
de Circulació.

03/10/2016

2016 / 0987

INCOACIÓ EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

03/10/2016

2016 / 0988

Procedir a l’arxiu de la relació annexa
núm. 16045747, del dia 30 de
setembre de 2016, format per 2
infracció, per un import de 200,00.-€,
per desconeixement de la identitat del
presumpte infractor

03/10/2016

2016 / 0989

Imposar al Sr. T.C.B. amb DNI
47633437T la sanció de 100,00.-€.,
com autor de la infracció tipificada en
l’art. 154.04 del Reglament de
Circulació

03/10/2016

2016 / 0990

Incoar expedient sancionador a la Sra. 03/10/2016
B.A.B. amb DNI núm. 39859633N per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb
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el que resulti de la instrucció
2016 / 0991

Incoar expedient sancionador a la Sra. 03/10/2016
V.P.I. amb DNI núm. 25959282X per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb
el que resulti de la instrucció

2016 / 0992

LOVP atorgada a la Sra. Olga
05/10/2016
Modamio Romero en concepte de gual
permanent al c/ Torreta 53 (liquidació
núm. 201636634)

2016 / 0993

Sol·licitant llicència d'ocupació domini
públic per bastida al carrer Dr.
Marañón, 40 a nom del Sr. Sebastian
Alonso Clavell, i amb núm. de
liquidació 201636632

2016 / 0994

LODP atorgada a la Comunitat de
05/10/2016
Propietaris St. Antoni M. Claret, 3-5 per
instal·lació plataforma elevadora del 3
al 7 d'octubre (liquidació 201636633)

2016 / 0995

Sol·licitant llicència ocupació domini
públic per una màquina elevadora al
carrer Sant Josep , 4 a nom de
Paredes Construcciones i Reformas,
S.L.U. , pels dies 5,6,7 i 8 d'octubre , i
amb núm de liquidació 201636647

2016 / 0996

Aprovació reconeixement ajuts per
05/10/2016
convenis per a la formació pràctica a
favor de H.B. pel període de l'1 al 13 de
setembre de 2016 per import de
413,07€

2016 / 0997

Sol·licitant llicència ocupació domini
05/10/2016
públic per una grua al carrer de la
Mistela, 26-A a nom de José Humberto
Gironés . , pels dies 3,4 i 5 d'octubre , i
amb núm. de liquidació 201636650

2016 / 0998

Sol·licitant llicència per pintar la façana 05/10/2016
al carrer Sant Josep , 4 a nom de
Paredes Construcciones i Reformas,
S.L.U. , i amb núm. 020084324

2016 / 0999

Sol·licitant llicència d'ocupació de
06/10/2016
domini públic de 10 metres per
mudança al carrer Sitges, 34-36 , el dia
19/10/16 de 8:00 a 14: 00, a nom de
Júlia Juarez de Alarcón i amb núm. de
liquidació 201636688.

2016 / 1000

APROVANT AMPLIACIÓ GUAL
PERMANENT AL PTGE
ERMENGARDIS, 3 A NOM DE
REMEDIOS CARAS MARTINEZ

06/10/2016

2016 / 1001

Avançament paga extra de Nadal a la
treballadora d'aquest Ajuntament Sra.
Neus Ortiz Fernández

07/10/2016

2016 / 1002

Autorització de la cessió de la
07/10/2016
concessió de la parada i magatzem 8 -

05/10/2016

05/10/2016
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xarcuteria del mercat municipal La
Sínia
2016 / 1003

Donar de baixa per caducitat del Padró 07/10/2016
Municipal d’Habitants als estrangers
nocomunitaris sense autorització de
residència permanent que no han
renovat la seva inscripció padronal.

2016 / 1004

Atorgar quinze dies per tal de consultar 07/10/2016
l'expedient i requerir el compliment, en
relació amb la prevenció d’incendis al
c/ de la Ginesta, 12

2016 / 1005

Atorgar quinze dies per tal de consultar 07/10/2016
l'expedient i requerir el compliment, en
relació amb la prevenció d’incendis al
c/ de la Ginesta, 14

2016 / 1006

Atorgar quinze dies per tal de consultar 07/10/2016
l'expedient i requerir el compliment, en
relació amb la prevenció d’incendis al
c/ de la Ginesta, 8

2016 / 1007

Requerir al propietari de les finques
07/10/2016
descrites per incompliment del deure
de conservació, salubritat i seguretat al
SUPP-9 (Les Roquetes)

2016 / 1008

Requerir a G.P.R.,SL com a propietari
de les finques no forestal que es
descriuen a l'annex per incompliment
del deure de conservació, salubritat i
seguretat al SUPP-9 (Les Roquetes

2016 / 1009

Declarar caducat l’expedient de
07/10/2016
protecció de la legalitat urbanística
alterada núm. DU 2/2014 per transcurs
del termini legalment, arxivar i incoar
nou expedient contra MIMLU SL (c/
Montsec,5)

2016 / 1010

Declarar caducat l’expedient de
07/10/2016
protecció de la legalitat urbanística
alterada núm. DU 2/2014 per transcurs
del termini legalment, arxivar i incoar
nou expedient contra L.2000 SL (Av.
Mas d'en Serra, 85)

2016 / 1011

ATORGAR a la Comunitat de
07/10/2016
Propietaris del c/ Cervantes nº 27-29,
de Ribes, una pròrroga de 3 mesos, la
qual finalitza el proper 3 de novembre
de 2016 per reparar balcons

2016 / 1012

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL DE MEDI
AMBIENT

2016 / 1013

Sol·licitant llicència ocupació domini
10/10/2016
públic per entrada i sortida de vehicles
al c/ Pau, 14 bxs. a nom de Casa
Atmeller , SL (liquidació 201636707)

2016 / 1014

SRA. ROSARIO VILAS CHACON C/
DR. FERRAN, 18 LES ROQUETES

07/10/2016

10/10/2016

11/10/2016
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REPARACIO FAÇANA
(DESPRENDIMENTS)
2016 / 1015

Incoar expedient sancionador al Sr.
J.R.G. amb DNI 47789319B, per
determinar la seva responsabilitat i la
sanció que correspongui, d’acord amb
el que resulti de la instrucció

2016 / 1016

Procedir a l’arxiu de l’expedient 011/16 13/10/2016

2016 / 1017

L’arxiu de l’expedient 1600002622 a
13/10/2016
nom de la Sra. M.C.C. amb DNI
número 25730048V, com autora d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 94.02

2016 / 1018

Procedir a l’arxiu de l’expedient de
l’empresa C.R.A.C., SL segons
expedient 1600002473

2016 / 1019

Imposar les sancions corresponents en 13/10/2016
relació núm. 16047009 del dia 07
d’octubre de 2016 de l'Organisme
Autònom Local de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona, format per 7
infraccions i per un import de 2.700,00.€.

2016 / 1020

Incoar els procediments sancionadors 13/10/2016
que conformen la relació núm.
16046729 del dia 07 d’octubre de 2016
de l'Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, format per 78 infraccions i
per un import de 9.200,00.-€

2016 / 1021

Desestimar el recurs presentat en
mèrits de l’expedient sancionador
1600001554-JCGL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada

2016 / 1022

REQUERIR a ANIDA OPERACIONES 13/10/2016
SINGULARES, SA, en la seva condició
de propietari carrer Andalusia 51-5355, de Les Roquetes, per tal que, en un
mes procedeixi a retirar la tanca de
tancament de l’esmentat sola

2016 / 1023

Incoar procediment de legalitat urb.
13/10/2016
contra el Sr. A.K.A.emplaçat a l’Avda
santa Isabel 38 4D per la construcció
d'una ampliació de l’habitatge existent
amb una construcció adossada al límit
de la parcel•la amb el veí

2016 / 1024

INCOAR EXPEDIENT DE LEGALITAT 13/10/2016
URB. al Sr. J.M.R.P. en la parcel•la
núm. 101 de Mas Parés ¡, en la qual
s’estan realitzant obres de construcció
d’una casa i d’una tanca perimetral

2016 / 1025

INCOAR EXPEDIENT LEGALITAT
URB. contra el Sr. C.R.C. en relació

13/10/2016

13/10/2016

13/10/2016

13/10/2016

7

Ple ordinari
22 de novembre 2016

parcel•la núm. 58 del sector de Mas
Parés i en la qual s’estan realitzant
obres de construcció d’una nau i/o
magatzem
2016 / 1026

LOVP concedida a Paredes
14/10/2016
Construcciones y Reformas SLU per a
la col.locació d'una plataforma
elevadora per fer obres a la façana del
c/ Cervantes de l'edifi de l'ambulatori (
C/ Sant. Antoni M. Claret 3-5) pesl diez
17-18-19 octubre

2016 / 1027

El Sr. Miquel Civera Farre sol.licita
14/10/2016
llicencia ocupacio via publica
contenidor per restes vegetals del 17 al
19 octubre ambdos inclosos al Cr.
Sagunt davant num. 29

2016 / 1028

Aprovació liquidacions i
autoliquidacions entre l'1 i el 30 de
setembre de 2016

2016 / 1029

Sol·licitud de llicència ocupació domini 17/10/2016
públic per rodatge cinematogràfic a
nom de Nakport Europe, SL al Pont de
la Palanca i amb número liquidació
201636762

2016 / 1030

Sol·licitud llicència ocupació domini
públic per tancament del C. Carles
Buigas, 57 a nom d'Electrodomèstics
Fonoll, Sl i amb número liquidació
201636759

2016 / 1031

Aprovació de la contractació de la
17/10/2016
M.T.B.C. com auxiliar administratiu
amb un contracte d'interinatge, a partir
dl 19 d'octubre 2016 i fins la tornada de
la titular o com a màxim el 7 de
desembre 2016

2016 / 1032

Aprovació excedència voluntària per
18/10/2016
interès particular sense reserva de lloc
per dos anys a favor de R.d.s.N.G.

2016 / 1033

Inscriurè en el llibre de Registre
d'Unions Civils, als Srs. Jaume Rius i
Sandra Isabel Rosmaninho, amb exp.
núm. 7/2016

18/10/2016

2016 / 1034

Sol·licitud llicència ocupació domini
públic per càrrega i descàrrega per
mudança al C. Nou, 4 a nom del Sr.
Isidro Villanueva Martin i amb número
liquidació 201636816

18/10/2016

2016 / 1035

Incoar els procediments sancionadors, 18/10/2016
als expedients que conformen la relació
núm. 16047859 de l'OALGT de la
Diputació de Barcelona, format per 82
infraccions i per un import de 9.900,00.€

2016 / 1036

Desestimar les al•legacions

14/10/2016

17/10/2016

18/10/2016
8

Ple ordinari
22 de novembre 2016

presentades en l'expedient
sancionador 1600002222CATD, no
admetent les identificacions de
conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar
2016 / 1037

Imposar al Sr. J.L.L.D. la sanció de
18/10/2016
100,00.-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 171.07 del Reglament
de Circulació

2016 / 1038

Imposar a la Sra. P.B.G. la sanció de
18/10/2016
100,00.-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.04 del Reglament
de Circulació

2016 / 1039

L'arxiu de l’expedient 1600002410 a
nom de H.E.S.L. amb CIF número
B28121549, com autor d’una infracció
al Reglament de Circulació previst en
l’article 94.02

2016 / 1040

Declarar al Sr. M.N.L. amb DNI núm.
18/10/2016
38453206N, responsable d'una falta
lleu per l’abandonament, l’abocament o
l’eliminació incontrolada de residus i
imposar-li la sanció de 400€

2016 / 1041

APROVAR el pla de seguretat i salut
18/10/2016
corresponent a la Reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila, fase
1, presentada per l’empresa UTE
COTS I CLARET-TOMAS GRÀCIA, SA

2016 / 1042

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS 20/10/2016
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL
EN PRÀCTIQUES VINCULAT AL
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.

2016 / 1043

Parcel·la amb obra abandonada al c/
Montagut, 25 (Mas d'en Serra), multa
coercitiva a l'empresa MYLAITOR,SL

21/10/2016

2016 / 1044

Aprovacó de la cercavila en motiu del
25è aniversari de l'Agrupació de Balls
Populars de les Roquetes el 22
d'octubre de 2016.

21/10/2016

2016 / 1045

Sol·licitud llicència ocupació domini
21/10/2016
públic per entrada i sortida de vehicles
al c. Eduard Maristany, 41A a nom del
Sr. Eloy Rodríguez Fernández i amb
número liquidació 201636827

2016 / 1046

Sol·licitud llicència ocupació domini
21/10/2016
públic per càrrega i descàrrega per
mudança al C. Eduard Maristany, 32 a
nom de la Sra. Maria del Mar Miranda
Rodrigo amb número liquidació
201636842

2016 / 1047

CDAD.PROPIETARIS AREA UR5
21/10/2016
SECTOR ELS COLLS C/ DE
BLAUMAR 13, LES ROQUETES GUAL

18/10/2016
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PERMANENT
2016 / 1048

Sol·licitud llicències obre menors per
21/10/2016
pintar façana al c. Sant Antoni Ma.
Claret, 15 a nom de la Comunitat
Propietaris al c. Sant Antoni Ma. Claret,
15 i amb número liquidació 201636861

2016 / 1049

CDA.PROP.ARA R5 SECTOR ELS
COLLS C/ DE BLAUMAR, 15 LES
ROQUETES GUAL PERMANENT

2016 / 1050

La Sra. Maria Dolores Carrera Medina, 21/10/2016
sol.licita llicencia ocupacio de la via
pública per col.locar un sac de runa el
dia 20 d'octubre amb carácter de
urgencia a l'av. Catalunya, 2 1r 1a

2016 / 1051

CDAD.PROP.AREA UR5 SECTOR
21/10/2016
ELS COLLS C/ DE BLAUMAR, 17 LES
ROQUETES GUAL PERMENT

2016 / 1052

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC
MITJÀ/NA DE SERVEIS A LES
PERSONES

24/10/2016

2016 / 1053

M.ROSARIO VILAS CHACON C/DR.
FERRAN, 18 LES ROQUETES
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA:
BASTIDA

24/10/2016

2016 / 1054

Requeriment a l'empresa NDAVANT,
SL, que ha presentat oferta més
avantajosa, contracte servei de neteja
dedificis i serveis municipals.

24/10/2016

2016 / 1055

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL
D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

24/10/2016

2016 / 1056

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL
D’ARQUITECTE/A

24/10/2016

2016 / 1057

Aprovació avançament paga extra
nadal 2016 a favor de L.B.A. i D.A.L.

25/10/2016

2016 / 1058

Apertura expedient sancionador contra 25/10/2016
J.A.M.B., personal funcionari d'aquest
Ajuntament

2016 / 1059

Sol·licitud llicència ocupació domini
25/10/2016
públic per entrada i sortida al C. Eduard
Maristany, 41C a nom de la Sra. Vinyet
Sardà García i amb liquidació núm.
201636879

2016 / 1060

Sol·licitud llicència ocupació domini
25/10/2016
públic per entrada i sortida al C. Eduard
Maristany, 41D a nom de la Sra. Pilar
Moreno Alburquerque i amb núm.
liquidació 201636877

2016 / 1061

ALEJANDRO FERNANDEZ
25/10/2016
PLEGUEZUELOS C/DEL PI, 57 RIBES
TALL DE CARRER PER MUDANÇA

21/10/2016
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2016 / 1062

El Sr. Carlos Escudero Aranda sol.licita 26/10/2016
llicencia per mudança dissabte dia 29
octubre de 8 a 12 hrs cr. Almogavers,
18

2016 / 1063

Imposar al Sr. M.H.T. la sanció de
500,00.-€ com autor de la infracció
tipificada en l’article 20.01 del
Reglament de Circulació.

26/10/2016

2016 / 1064

Imposar al Sr. C.S.D. la sanció de
500,00.-€ com autor de la infracció
tipificada en l’article 20.01 del
Reglament de Circulació.

26/10/2016

2016 / 1065

.- L’arxiu de l’expedient 1000001465 a
nom del Sr. J.M.C. amb DNI número
46571867H, com a autor d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.01.

26/10/2016

2016 / 1066

L’arxiu de l’expedient 1100000489 a
nom del Sr. G.P.L. amb DNI número
34246771R, com a autor d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 21.01

26/10/2016

2016 / 1067

L’arxiu de l’expedient 1100002879 a
26/10/2016
nom de la Sra. M.P.P.M. amb DNI
número 52217648N, com autora d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 21.01.

2016 / 1068

L’arxiu de l’expedient 1100006429 a
nom del Sr. E.P.D. amb DNI número
77316643G, com a autor d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.01

2016 / 1069

L’arxiu de l’expedient 1200004231 a
26/10/2016
nom del Sr. D.S.S.L.H. amb DNI
número 52423494P, com a autor d’una
infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.01

2016 / 1070

L’arxiu de l’expedient 1300003609 a
nom de la Sra. M.C.A. amb DNI
número 37275386E, com a autora
d’una infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article 20.01

26/10/2016

2016 / 1071

Aprovació seguretat social setembre
2016

26/10/2016

2016 / 1072

Aprovació nomina mes d'octubre 2016 27/10/2016

2016 / 1073

INCOACIÓ EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

27/10/2016

2016 / 1074

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
DE NOVES TECNOLOGIES I
INFORMÀTICA.

28/10/2016

2016 / 1075

Sol·licitud llicència ocupació domini
28/10/2016
públic per entrada i sortida de vehicles

26/10/2016
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al C. Mare de Déu de Montserrat, 62,
Bxs - 05 a nom del Sr. Enrique Linares
Abia i amb número liquidació
201636910
2016 / 1076

El Sr. Salvador Cañellas Pujals, ha
sol·licitat assabentat obra per canviar
terra i pintar el garatge de la casa de
Puigsacalm, 34

2016 / 1077

Angeles Marcos Marcos sol.licita
31/10/2016
permis per pintar façana al cr. Federico
Garcia Lorca, 70

31/10/2016

El regidor, Sr. Daniel Carabantes Segura, demana els informes dels següents Decrets:
-

Dels Decrets 1024 i 1025, d’unes obres il.legals a Mas Pares, demana rebre informes
tècnics, tant de l’arquitècte com dels Serveis Jurídics, i preguntar al regidor
d’Urbanisme i Urbanitzacions la darrera vegada que ha tingut contacte amb els veins
d’aquesta urbanització.

-

Del decret 1031, de la contractació d’una auxiliar administrativa, informe d’intervenció
1364, i de Secretaria, 354 i el del Cap de Servei de RRHH núm. 313.

El regidor, Sr. Joan López Fernández, demana els informes dels següents Decrets:
-

L’expedient del Decret 1007: Requerir al propietari de les finques descrites per
incompliment del deure de conservació, salubritat i seguretat al SUPP-9 (Les
Roquetes).

La regidora, Esther Morales Miguel, diu que en els decrets que se´ls hi ha passat, han detectat
arxivaments d’expedients anul·lació per caducitat, voldrien saber si hi ha una causa comuna, i
perquè hi ha aquesta acumulació.
El Ple de la Corporació en resta assabentat dels seus continguts

COMISSIÓ INFORMATIVA DESENVOLUPAMENT TERRITORIALS,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
3. Extrajudicial de crèdit despeses diverses.
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que han quedat pendents d’aprovar diferents despeses de l’any 2015 i que no es van
poder aprovar al llarg de l’any d’aplicació pressupostària.
Vista la informació remesa pel Inspector Cap de la Policia Local de l’ajuntament de Sant Pere
de Ribes que exposa que a l’agent de la Policia Local Alejandro Torres Tejederas, en comissió
de serveis a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat des del 18 d’agost de 2015, que li faltaven
per gaudir 9 dies de vacances de l’any 2015 i que no es van abonar a la liquidació que es va
realitzar al mes d’agost de 2015.
Vist que la quantia a abonar és la que a continuació s’estableix:
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Sou Base
Triennis
Complement de Destí
Complement Específic
Seguretat Social

179,78€
10,74€
104,98€
366,16€
183,94€

21100.130.12003
21100.130.12006
21100.130.12100
21100.130.12101
21100.130.16000

Total________ 845,60€
Vist que la sessió del Ple de la Corporació de data 31 de maig de 2016 va aprovar l’expedient
extrajudicial de crèdit en el que s’exposava:
“Vist que han quedat pendents d’aprovar diferents despeses de l’any 2014 i 2015 i que no es
van poder aprovar al llarg de l’any d’aplicació pressupostària.
Vist l’informe del Cap d’Atenció Ciutadana en el que sol·licita el pagament a les persones que
es relacionen per la realització de les tasques d’informadors en les Eleccions a l’Estat del 20 de
desembre de 2015:

Treballador/a
MONTSERRAT MAÑÉ BERNIA
CARLOTA PASCUAL PONS
DAVID MINGUET ADROHER
AGATA OLEGARIO SURROCA
DANIEL PALACIOS SOLIGO
CARME GONZALEZ ANCHO
RAMON PLANAS MAS
ELISABETH ANDRES TORRES
VICENTA GINER PARADA
JORDI FRANCAS VALLOTTON
PERE MARTINEZ TERUEL
TOTAL

Grat.
Ext.
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
1.980,00

Partida SS
Seg. Soc
45,36
45,36
56,79
56,79
46,53
56,79
56,79
56,79
65,88
45,36
55,62
588,06

41000.931.16000
40002.925.16000
32200.920.16000
14402.241.16000
40001.920.16000
10100.231.16000
40001.920.16000
12100.330.16000
14100.320.16000
40003.920.16000
02100.912.16000

Vist que les quanties reclamades en el apartat anterior no es van poder aprovar a l’any 2015
per falta de dotació pressupostària, l’òrgan competent és el Ple de la Corporació.”
.../
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar la despesa en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris del personal
que va realitzar les tasques d’informador als punts del cens electoral durant les Eleccions a
l’Estat el 20 de desembre de 2015 per import de 1.980,00€, a càrrec de la partida
40000.920.15100 (gratificacions serveis generals), i la despesa de seguretat social per import
de 598,32€, segons el següent desglossament:

Treballador/a
MONTSERRAT MAÑÉ BERNIA
CARLOTA PASCUAL PONS
DAVID MINGUET ADROHER
AGATA OLEGARIO SURROCA
DANIEL PALACIOS SOLIGO
CARME GONZALEZ ANCHO
RAMON PLANAS MAS

Grat.
Ext.
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

Partida SS
Seg. Soc
45,36
45,36
56,79
56,79
46,53
56,79
56,79

41000.931.16000
40002.925.16000
32200.920.16000
14402.241.16000
40001.920.16000
10100.231.16000
40001.920.16000
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Ple ordinari
22 de novembre 2016

ELISABETH ANDRES TORRES
VICENTA GINER PARADA
JORDI FRANCAS VALLOTTON
PERE MARTINEZ TERUEL
TOTAL

180,00
180,00
180,00
180,00
1.980,00

56,79
65,88
45,36
55,62
588,06

12100.330.16000
14100.320.16000
40003.920.16000
02100.912.16000

Vist que aquestes quanties es van abonar a la nòmina del mes de juny de 2016 i que hi va
haver un error en una de les persones a les que s’havien de realitzar el pagament. Es va
efectuar l’aprovació de la despesa i el pagament al Sr. Ramón Planas Mas i la persona que va
prestar els serveis va ser la Sra. Josefa González Gutiérrez.
Vist que s’hauria de modificar l’aprovació d’aquest punt en el sentit de on diu que el nom del Sr.
Ramón Planas Mas hauria de dir el nom de la Sra. Josefa González Gutiérrez.
Treballador/a
JOSEFA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Grat. Ext.
180,00

Seg. Soc
56,79

Partida SS
31000.150.16000

Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2015 va adoptar
el següent acord:
“Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació, el
següent dictamen:
“En data 20 de desembre de 1989, el Ple de la Corporació constitueix la societat
GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A., que es va formalitzar en escriptura pública el 21
de desembre de 1989 davant el notari de Sitges Don Gustavo Fernández Fernández segons
consta en el seu protocol numero. 1625.
Ateses les circumstàncies esdevingudes, en data 27 de novembre de 2012, la Junta
General de la empresa GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA, acorda la seva dissolució.
En data 18 de desembre de 2012, el Ple de la Corporació va acordar aprovar
inicialment la dissolució i liquidació simultània de la societat mercantil municipal GARRAF
PROMOCIONS MUNICIPALS, SA íntegrament participada per l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i sotmetre l’expedient a informació pública durant el període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i la web municipals, entenent-se elevat a
definitiu si en el període d’informació pública no es presenten al•legacions.
En data 11 de novembre de 2013, es publica al BORME, la disolución voluntària de la
empresa municipal Garraf Promocions Municipals SA.
En data 13 d’octubre de 2015, es publica al BOP i al DOGC, acord de dissolució de la
Societat, i es sotmet al tràmit d’informació pública l’acord.
En data 27 d’abril de 2015, la Junta General d’accionistes de GARRAF PROMOCIONS
MUNICIPALS, SA, aprova, entre d’altres, la cessió global d’actius i passius de la companya, a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, únic accionista, de conformitat amb el Projecte global
subscrit pel Sr. Liquidador únic de la empresa en data 18 de març de 2015.
També en la mateixa sessió, el Sr. Liquidador únic de la empresa GARRAF
PROMOCIONS MUNICIPALS, SA., va presentar i va estar aprovat per la Junta General, el
balanç final de la empresa, als efectes de sotmetre la seva aprovació així mateix, pel Ple de la
Corporació.
En data 14 d’octubre de 2015, s’ha publicat al BORME anunci sobre la cessió d’actius i
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passius de la empresa GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA. Al soci únic, Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, als efectes que els possibles acreedors puguin oposar-se, en el termini
d’un mes i que finalitza el proper dia 14 de novembre.
Així mateix, s’ha inserit anunci al diari El Mundo en aquesta mateixa data.
Vist l’informe de Secretaria núm. 267/2015.
Vist l’informe de la Intervenció núm. 1206/2015.
Considerant que durant el termini d’informació pública no s’ha formulat cap oposició
dels possibles creditors.
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el balanç final de la liquidació de la empresa GARRAF
PROMOCIONS MUNICIPALS, SA.
SEGON.- Aprovar el projecte de cessió global d’actius i passius de la Societat
municipal GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SA., sent la valoració la següent:
Total Actiu:
Total actius
Total passius
Valor net comptable

4.747.923,76€
6.511.223,17€
- 1.763.299,41€

TERCER.- Aprovar l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2014, efectuat pel
Liquidador únic de la empresa Garraf Promocions Municials SA.
QUART.- Acordar la subrogació d’aquest Ajuntament en tots els bens i drets, així com
en totes les obligacions de la Societat. d’acord amb la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions
Estructurals.
CINQUÈ.- Considerar que la totalitat de béns, drets i obligacions de l'esmentada
societat mercantil s'incorpora al patrimoni de l'Ajuntament, el qual la succeeix universalment.
SISÈ.- Aprovar la subrogació del personal que presta els seus serveis en Garraf
Promocions Muncipals, SA, la Sra. Esther Ferrer Socias, com a auxiliar administratiu grup C213, del contracte d’obra i servei determinat amb un 100% de la jornada laboral, a partir del dia
25 de novembre de 2015 i fins la finalització de l’objecte del contracte que es determina com
totes aquelles tasques de caràcter administratiu dels projectes i del patrimoni que tenia Garraf
promocions Municipals, SA.
Aprovar la despesa de sou i seguretat social de la Sra. Esther Ferrer Socias de
2.873,52€, des del 25 de novembre fins a 31 de desembre de 2015 en concepte de dotació
necessària per a la formalització de la subrogació del contracte d’obra i servei determinat, pels
imports i a les partides que s’indiquen a continuació:
Partida
31000.150.14300
31000.150.16000
Total

Concepte
Altre personal
Seguretat Social

Import
2.195,20
678,32
2.873,52

SETÈ.- Realitzar els corresponents tràmits o comunicacions als registres públics
corresponents de conformitat amb la normativa aplicable.
VUITÈ.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui possible al Liquidador únic per a la
formalització tots els documents públics i privats que siguin necessaris per tal que els acords
precedents puguin assolir plena eficàcia jurídica.
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NOVÈ.- Notificar el present acord als que tinguin la condició d'interessats.
DESÈ.- Aprovar la modificació de pressupost núm. 026/2015 següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
ALTES
Per Crèdits Extraordinaris
177.002,00
TOTAL ALTES
177.002,00
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 177.002,00
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

616.566,90
616.566,90

ALTES
Crèdits Extraordinaris
793.568,90
TOTAL ALTES
793.568,90
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 177.002,00.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de divuit vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya, i tres vots en contra d’Agrupació d’Electors Fem Poble.”
La disposició addicional 12 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
L’estat per l’any 2016 estableix:
“Disposición adicional duodécima Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012
Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público.
1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio
2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el
equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados
de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente
disposición.
2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán
abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en
aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte
proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos
en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga
extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 91 días se reducirán
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 91 días, o cifra inferior, se
16

Ple ordinari
22 de novembre 2016

realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de
función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a
las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de
percibir dichas pagas.
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere
el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al
año, serán las equivalentes a un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por
aplicación del mencionado precepto.
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho
por estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia
judicial u otras actuaciones.
3. Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 las medidas
previstas en este artículo, teniendo en cuenta su situación económico-financiera.
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una
Administración a la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga
extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes
de diciembre de 2012, cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte
proporcional de este tramo que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de
2012.
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición
minorarán el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del
Real Decreto-ley 20/2012.
Dos. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público estatal.
1. El personal del sector público estatal definido en las letras a), d) y e) del
apartado Uno del artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, así como el personal de las sociedades,
entidades y resto de organismos de los apartados f) y g) de dicho precepto que
pertenezcan al sector público estatal, percibirá las cantidades previstas en el apartado
Uno.2 de esta disposición.
2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere
el número anterior se efectuará con arreglo a las siguientes reglas:
a) El personal incluido en los puntos 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirá
la parte proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria y pagas adicionales o
equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas. En aquellos casos en los
que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y pagas
adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas, los 91 días se
reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, para el cálculo de las cantidades
correspondientes a los 91 días, en relación con el número de días totales que
comprenden la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de
diciembre de 2012 que fueron suprimidas, se utilizarán las reglas de cómputo aplicables
a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico en vigor en el momento en
que se produjo la supresión.
Siempre que la normativa aplicable no disponga otra cosa, el número de días
totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será de 183.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, el personal incluido en los puntos 3, 3 bis, 3 ter y 4 del artículo 3 del Real
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Decreto-ley 20/2012, percibirá un 49,73 por ciento de los importes dejados de percibir por
aplicación de dichos preceptos.
c) Lo previsto en la letra a) será de aplicación a los Secretarios de Estado, Subsecretarios,
Directores Generales y asimilados, así como a los Consejeros Permanentes y Secretario
General del Consejo de Estado, en los mismos términos que al personal funcionario.
Al personal a que se refiere el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 se le aplicará
igualmente lo previsto en la letra a). En caso de no haber tenido derecho a la percepción
de paga extraordinaria, percibirán un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por
aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012.
d) Los Altos Cargos incluidos en los puntos 1 y 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley
20/2012 percibirán un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del artículo
4 del Real Decreto-ley 20/2012.
e) Al personal que, sin haber variado la naturaleza jurídica de su relación de servicios con la
Administración del Estado, hubiera cambiado de destino dentro de la misma, las cantidades a
que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad en
la que se encuentre prestando servicios en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,
previa petición dirigida al órgano de gestión de personal acompañada de certificación de la
habilitación de origen de los conceptos e importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de
diciembre de 2012. En el supuesto de que dicha certificación ya hubiese sido presentada
anteriormente, no será necesario presentar nuevamente la misma.
Al personal que hubiera pasado a prestar servicios en una Administración Pública
distinta, las cantidades a que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el
ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga
extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal.
Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en la
fecha de entrada en vigor de esta Ley o que hubiera perdido la condición de empleado
público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el
ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga
extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, acompañada de
certificación de la habilitación de origen de los importes efectivamente dejados de
percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria así como de la
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes
correspondientes al mes de diciembre de 2012.
En caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor
de la presente disposición, la petición a que se refiere el párrafo anterior deberá
formularse por sus herederos conforme a Derecho civil.
f) Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las
fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la
Administración General del Estado o por los organismos o entidades dependientes de la
misma, así como al del Banco de España y al personal directivo y resto de personal de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus
entidades y centros mancomunados.
Tres. Aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. Se suspende y deja sin efecto la aplicación
del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
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Función Pública, en lo que resulte estrictamente necesario para la aplicación de la
presente disposición.
Cuatro. Los apartados Uno y Tres de la presente disposición tienen carácter
básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y156.1 de la
Constitución.”
Vist que la treballadora Esther Ferrer Socias no ha percebut la quantia corresponent al 75% de
la paga extraordinària de desembre 2012, segons consta als arxius del Departament de
Recursos Humans.
Vist que la quantia a abonar a aquesta treballadora és la següent:
31000.150.14300

Altre personal

964,88€

Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 262/2016.
Vist l’informe de Secretaria núm. 391/2016.
Vist la diligència núm. 85/2016 i l’informe núm. 2016-1504 d’Intervenció.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1er. Aprovar la despesa i el pagament de la quantia de 845,60€ de pels conceptes que es
determinen per les vacances no realitzades per l’agent de la Policia Local Sr. Alejandro Torres
Tejederas amb el desglossament que a continuació s’exposa:
Sou Base
Triennis
Complement de Destí
Complement Específic
Seguretat Social

179,78€
10,74€
104,98€
366,16€
183,94€

21100.130.12003
21100.130.12006
21100.130.12100
21100.130.12101
21100.130.16000

Total________ 845,60€
2on. Deixar sense efectes l’aprovació efectuada a la sessió del Ple de la Corporació de data 31
de maig de 2016 al Sr. Ramón Planas Mas i el seu pagament per les següents quanties i
partides:
Gratificació extraordinària
Seguretat Social

180,00€
56,79€

40000.920.15100
40001.920.16000

3er. Aprovar la despesa en concepte de gratificació per serveis extraordinaris de la Sra. Josefa
González Gutiérrez per la realització de tasques d’informador als punts del cens electoral durant les
Eleccions a l’Estat el 20 de desembre de 2015 per import de 180,00€, a càrrec de la partida
40000.920.15100 (gratificacions serveis generals), i la despesa de seguretat social per import de
56,79€ de la partida 31000.150.16000.
4rt. Aprovar la despesa i el pagament a la Sra. Esther Ferrer Socias del 75% de la paga
extraordinària de desembre de 2012 no percebuda de l’empresa municipal GARRAF
PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A., a la partida corresponent:
31000.150.14300

Altre personal

964,88€

5è. Notificar els acords a les persones interessades.
I després d’un debat, es sotmet el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.
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4. Prorroga d’opció a compra habitatges Parc Central SUPP-9.
Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, i com a regidor d’urbanisme i urbanitzacions, presento al Ple
de la Corporació el següent dictamen:
Que, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, és propietari de 30 habitatges situats al carrer
Grallers núm. 12 (escala B) i al passeig de Santa Eulàlia núm. 5 (escala C), del nucli de Les
Roquetes, d’aquest terme municipal, havent-se subrogat en els contractes de lloguer signats
per l’empresa, ja dissolta i liquidada, Garraf Promocions Municipals, S.A.
Que, set d’aquests llogaters tenen signats contractes amb un Annex relatiu a un “Acord
d’Adquisició Voluntària”, més conegut com el Dret d’Opció de Compra.
Que, consultat el document annex als contractes de lloguer signats, se’n deriva que l’acord
d’adquisició voluntària es fixa pel termini de CINC ANYS.
Atès que l’article 568-8 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Llibre Cinquè del
Codi Civil de Catalunya estableix literalment el següent:
“Durada
1. El dret real d’opció es pot constituir per un temps màxim de deu anys.
2. El dret d’opció, per acord de les persones interessades, pot ésser objecte de
pròrrogues successives, cadascuna de les quals no pot excedir el termini que
estableix l’apartat 1.
3. La durada del dret d’opció constituït com a pacte o estipulació integrats en un
altre negoci jurídic no pot superar la d’aquest, amb les pròrrogues corresponents.”
En data 30 de novembre de 2011 els Srs. Juan Santiago Mestres López i María Dolores Torres
Pérez van signar contracte de lloguer del pis propietat de Garraf Promocions Municipalsl SA
situat al C. Grallers, 12 2n 3a, del nucli de Les Roquetes, SA amb un Annex relatiu a un “Acord
d’Adquisició Voluntària”, més conegut com el Dret d’Opció a Compra per un per un termini de
cinc anys.
En data 30 de novembre de 2011 els Srs. Ana Balmon Haro i José Luís López López van
signar contracte de lloguer del pis propietat de Garraf Promocions Municipalsl SA situat al C.
Grallers, 12 4t 1a, del nucli de Les Roquetes, SA amb un Annex relatiu a un “Acord d’Adquisició
Voluntària”, més conegut com el Dret d’Opció a Compra per un per un termini de cinc anys

Atès que el llogater del pis 2n 3a del carrer Grallers núm. 12, el senyor Juan Santiago Mestres
López i la llogatera del pis 4r 1a del carrer Grallers núm 12, la senyora Ana Balmón Haro, han
manifestat expressament, mitjançant escrits de dates 19 i 21 d’octubre de 2016, amb números
de registre d’entrada E2016015616 i E2016015735 respectivament, la seva voluntat de
prorrogar el termini del dret d’opció a compra, cinc anys més, fins al màxim de deu anys
legalment establert, mantenint les mateixes condicions per a l’exercici d’aquell dret ja pactades.
La Sra. Eva Garrido Juan, tècnica d’Administració General de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, ha emès informe jurídic en data 24 d’octubre de 2016, el qual s’adjunta al corresponent
expedient administratiu.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- ACORDAR PRORROGAR CINC ANYS MÉS, el dret d’adquisició voluntària (dret
d’opció) dels pisos 2n 3a i 4rt 1a del carrer Grallers núm. 12, del nucli de Les Roquetes.
SEGON.- APROVAR els nous Annexos al contracte de lloguer signats, segons models que
s’acompanyen com Annex, facultant a l’Alcaldessa per a la signatura dels mateixos.
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TERCER.- Notificar aquests acords a tots els interessats.
I després d’un debat, es sotmet el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

5. Cessió gratuïta centre d’Atenció Primària de les Roquetes, al Servei Català de la Salut
de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, a proposta de la regidora Sra. Francisca
Carrasquilla Cuadrado, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Dona i Salut, presento al Ple
de la Corporació el següent, dictamen:
En data 19 de juny de 2002, el Ple de la Corporació va adoptar, per unanimitat dels disset
membres presents, el següent acord:

“4.- Declaració obra nova i divisió horitzontal complex PL. Mediterrània i cessió immoble
Centre Atenció Primària al Servei Català de la Salut
Els anys 1997, 1998, l’Ajuntament va promoure la construcció, en la illa delimitada pels carrer
Prat de la Riba, Eugeni d’Ors i Velázquez i Av. Catalunya de les Roquetes, d’un edifici que
integra el casal d’avis, el Centre d’Atenció Primària, uns aparcaments soterrats i una plaça
anomenada de la Mediterrània, segons la situació i superfícies descrites en l’informe de
l’arquitecte Sr. Joan Artigas i Peinado que s’adjunta al present dictamen.
Vist el conveni subscrit en data 23 de desembre de 1996 amb la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, que regulava la construcció del Centre
d’Atenció Primària al nucli urbà de Les Roquetes.
Atès que la clàusula Desena de l’esmentat conveni, preveu que “un cop s’hagi procedit a la
recepció de les obres, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, prèvia inscripció de la declaració
d’obra nova i divisió de la propietat horitzontal en el Registre de la Propietat, farà cessió
gratuïta de domini al Servei Català de la Salut del centre totalment construït. El centre es
lliurarà sense ocupants i exempts de tota mena de càrregues i gravàmens”.
Vist l’informe de Secretaria núm. 375/2016
Vista la diligència d’intervenció núm.73-16
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Iniciar expedient d’alteració de la qualificació jurídica del be de domini públic, per a
transformar-lo en be patrimonial, d’acord amb els tràmits previstos a l’article 20 i ss. del RPELC.
2n.- Tramitar la declaració d’obra nova i la divisió horitzontal de l’edifici on s’ubiquen el Casal
d’Avis, el CAP de les Roquetes, i un local d’aparcaments soterrats.
3r.- Cedir al Servei Català de la Salut, la titularitat de l’immoble on s’ubica el Centre d’Atenció
Primària de les Roquetes, previs els tràmits previstos a l’article 49 del RPELC.
4r.- D’acord amb l’article 50 de l’esmentat precepte, si el be deixa de ser destinat a la
finalitat per la que es cedit, automàticament revertirà de ple dret al patrimoni municipal.
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5è.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura dels documents de formalització de dita
cessió.
6è.- Notificar els presents acords als ens interessats amb indicació dels recursos legals
procedents.”
A reu d’aquest acord, es va procedir a la desafectació de l’edifici on s’ubica el Centre d’Atenció
Primària, seguint la tramitació de l’article 20 i següents, del Reglament del patrimoni dels ens
locals.
A tal efecte, al Butlletí Oficial de a Província de Barcelona núm. 161 del dia 6 de juliol de 2002,
es va publicar l’Edicte anunciant el tràmit d’informació pública de l’expedient de desafectació de
l’edifici titularitat municipal situat a la plaça de la Mediterrània del nucli urbà de les Roquetes
per a transformar-lo en bé patrimonial i procedir a la seva cessió gratuïta al Servei Català de la
Salut, per a la ubicació del Centre d’Atenció Primària de les Roquetes.
Consta a l’expedient que durant el període d’exposició, comprès entre els dies 7 de juliol i 12
d’agost de 2002, no es van registrar al·legacions i/o reclamacions a l’expedient i així es va fer
constar al certificat expedit per Secretaria en data 13 de setembre de 2002, amb el vist i plau
del Sr. alcalde Jose Antonio Blanco Abad.
No consta inscrita al Registre de la Propietat de Sitges, la desafectació del be que es pretén
cedir. S’haurà de procedir a la seva inscripció
Dit immoble es descriu com a: Urbana. Número de propietat horizontal 31. Destinat a Centre de
Salut entre les Avingudes, carrer Prat de la Riba, Eugeni d’Ors i Velázquez de les Roquetes,
que llinda al front amb Casal de Jubilats, esquerra Eugeni d’Ors; dreta plaça i fons amb carrer
Velánquez.
Inscrita al Registre de la propietat de Sitges: Inscripció 1ª en el Tom 1726;: Llibre 407; Foli 161,
de data 5 de febrer de 2003.
No consta la formalització de la cessió al CatSalut de la Generalitat.
Havent de procedir a la cessió gratuïta de dit immoble, per tal que es procedeixi pel CatSalut a
la ampliació del Centre d’Atenció primària, juntament amb la cessió que es fa del Casal d’Avis i
vistos els tràmits realitzats amb anterioritat
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti l’acord següent:
PRIMER. RATIFICAR l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 19 de juny de
2002, de desafectació de l’immoble propietat municipal, on s’ubica el Centre d’Assistència
Primària de les Roquetes, passant a ser un be de caràcter patrimonial, que haurà de constar
així al Registre de la Propietat i a l’Inventari de bens municipal. Havent-se realitzat tots els
tràmits previs que preveu l’article 20 del Reglament del patrimoni dels ens locals per a
l’alteració de la qualificació jurídica del be
SEGON. RATIFICAR l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 19 de juny de
2002, de cessió gratuïta al Servei Català de la Salut, de la titularitat de l’immoble on s’ubica el
Centre d’Atenció Primària de les Roquetes.
Es condiciona aquesta cessió a la prèvia inscripció de l’acord de desafectació al Registre de la
Propietat i a l’Inventari Municipal de bens.
Si el be cedit no es destinés a aquest ús pel qual es cedeix en el termini fixat o be, deixés de
destinar-se a aquesta finalitat, aquest be ha de revertir de forma automàtica al patrimoni
municipal. Tot d’acord amb l’article 50 del Decret336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
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TERCER.- Que la finca objecte de cessió té la condició de urbana, equipament sanitariassistencial, d'acord amb la normativa urbanística vigent.
QUART.- Que el be que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús o finalitat
prevista.
CINQUÈ.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, de l'acord de cessió,
als efectes previstos a l’article 49.3 del Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Es sotmet el dictamen a votació i el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

per

6. Cessió del sòl i l’edifici del Casal d’avis de Roquetes.
El Sr. Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, a proposta de la regidora Sra. Francisca
Carrasquilla Cuadrado, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Dona i Salut, presento al Ple
de la Corporació el següent, dictamen:
1.- Aquest Ajuntament pretén que s’ampliï el Centre d’atenció Primària existent a l’Avinguda
Catalunya de les Roquetes, per necessitats de donar un bon servei als ciutadans, havent
quedat obsolet avui dia.
2.- A tal efectes, el Servei Català de la Salut, demana la cessió del sol i de l’edifici on s’ubica
actualment el Centre de Jubilats i Pensionistes, col.lindant amb l’esmentat Centre de Salut, per
a destinar-lo a la seva ampliació.
3.- La descripció del be objecte de cessió, segons consta a la escriptura de declaració d’obra
nova i constitució en règim de propietat horitzontal, atorgada davant la Notaria Sra. Montserrat
Ruiz Mingo en data 3 de Desembre de 2000, es la següent:
“Element número 30: Casal de Jubilats i Pensionistes, a l’edifici situat entre l’Avinguda
Catalunya, els carrers Prat de la Riba; Eugeni d’Ors i Velázquez, de les Roquetes de
Sant Pere de Ribes. Es desenvolupa a la planta baixa de l’edifici, disposa d’una
superfície construïda, segons consta en el Registre de la Propietat, de 639 metres
quadrats, si be, segons medicions efectuades resulta una superfície construïda de
722,30 metres quadrats, i te tots els serveis i dependències adequats al seu destí. Límits
prenent com a referència el carrer Prat de la Riba: davant, amb aquest carrer; dreta amb
Avinguda Catalunya; esquerra amb carrer Eugeni d’Ors; fons amb plaça pública i Centre
de Salut.
Dades registrals:
Inscrita al Registre de la Propietat de Sitges al Tom 1726; Llibre 407; Foli 158, de data 3
de Desembre de 2010. Finca 21820.
Figura com a element independent número 30
Coeficient de participació de propietat horitzontal, 41 per 100.
Sense càrregues, excepte les afectes a la revisió de l’impost.”
Consta la seva inscripció a l’Inventari de bens municipal, amb el número de be 106121 i
un valor comptable de 644.435,79 €.
Classificació del sol: urbà.
Qualificació urbanística. Permet dos usos: Clau D2: Equipament sanitari assistencial i
clau D3, equipament associatiu - cultural
La cessió al Servei Català de la Salut, tant del sol com de l’edifici, ha de ser totalment gratuïta.
4.- A aquests efectes de la cessió, tant l’edifici com el sol on aquest s’assenta, (amb exclusió
el subsòl, que figura com a finca independent dintre de la divisió horitzontal i destinat a
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aparcament), que estaven afectats al servei públic i destinats a Casal de Jubilats i
Pensionistes, es van transformar en bens patrimonials amb la finalitat de ser transmets al
Servei Català de la Salut, CatSalut, de la Generalitat de Catalunya, per a l’ampliació del CAP
existent al nucli de les Roquetes, i col.lindant amb aquest immoble, en les condicions abans
esmentades.
5.- Així i per acord del Ple da la Corporació de data 15 de juny de 2010, es va tramitar
expedient de desafectació d’aquests bens i posterior cessió en els termes que en el mateix es
recullen, d’acord amb l’establert al Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988.
Consta a l’expedient, certificat de la Secretària de la Corporació que diu el següent:
“En referència a l’edicte núm. 593/2010, relatiu a l'aprovació pel Ple de la Corporació de
data 15 de juny de 2010, de l'expedient per a la desafectació del bé demanial
municipal, que tot seguit es descriu, per a la posterior cessió al Servei Català de la
Salut, per destinar-lo a l'ampliació Centre Assistència Primària existent al nucli de les
Roquetes, ha estat exposat al públic, prèviament a l’acord, durant el període del
12/05/2010 fins el dia 15/06/2010, mitjançant edictes publicats al BOP núm. 113 de 12
de Maig de 2010, al DOGC núm. 5632, de 19 de Maig de 2010 i als taulers d’anuncis
municipals, finalitzant el termini el dia 15 de Juny.
Que durant aquest termini ni posterior, en el Registre d’entrada de documents no han
estat presentades al·legacions i/o reclamacions, pel que, dit acord d’aprovació
provisional ha quedat elevat a definitiu amb data 16/06/2010.
Amb data 4 de juny de 2010, es va transmetre l’expedient a la Direcció General d’Administració
Local, als efectes previstos als articles 43 i 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Consta pendent de la inscripció al Registre de la propietat de Sitges, la desafectació del be al
servei públic.
Consten a l’expedient els informes tècnics corresponents.
Vist l’informe de Secretaria núm. 284/2016 de 25 d’agost.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 72-16
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent acord:
Primer.- Declarar l’edifici on s’ubica el Casal d’Avis com a be patrimonial, a reu dels tràmits
realitzats per a la seva desafectació i que consten a l’expedient, pendent de la inscripció en el
Registre de la Propietat i CEDIR gratuïtament en propietat al Servei Català de la Salut, el sol i
l’edifici de la finca que a continuació es descriu:
Element número 30: Casal de Jubilats i Pensionistes, a l’edifici situat entre l’Avinguda
Catalunya, els carrers Prat de la Riba; Eugeni d’Ors i Velázquez, de les Roquetes de
Sant Pere de Ribes. Es desenvolupa a la planta baixa de l’edifici, disposa d’una
superfície construïda de 639 metres quadrats, però, segons medicions efectuades
resulta una superfície construïda de 722,30 metres quadrats, i te tots els serveis i
dependències adequats al seu destí. Límits prenent com a referència el carrer Prat de
la Riba: davant, amb aquest carrer; dreta amb Avinguda Catalunya; esquerra amb
carrer Eugeni d’Ors; fons amb plaça pública i Centre de Salut
Consta la seva inscripció a l’Inventari de bens municipal, amb el número de be 106121.”
Aquesta finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Sitges, al tom 1726; llibre 407;
foli 158, finca núm 21820.
Segon.- La finalitat de la cessió en benefici de la població, és que es pugui ampliar el Centre
d'Atenció Primària existent al costat i prestar en ell la corresponent atenció sanitària.
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Si el be cedit no es destinés a aquest ús pel qual es cedeix en el termini fixat o be, deixés de
destinar-se a aquesta finalitat, aquest be ha de revertir de forma automàtica al patrimoni
municipal. Tot d’acord amb l’article 50 del Decret336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Aquesta finca està qualificat com a bé patrimonial en l'Inventari de l'ens local i al
Registre de la Propietat de Sitges.
Quart.- Que la finca té la classificació de urbana, d'acord amb la normativa urbanística vigent.
Cinquè.- El be que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús o finalitat
prevista.
Sisè.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, de l'acord de cessió, als
efectes previstos a l’article 49.3 del Reglament del Patrimoni dels ens locals.
I després d’un debat, es sotmet el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

ALTRES ASSUMPTES
7.Mocions

7.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, per sol•licitar canvis en els requisits
del programa de contractació en pràctiques de persones joves adscrites al Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya.
Atesa la publicació i posada en marxa, el passat mes d’agost, del Programa de Contractació
en pràctiques de persones joves adscrites al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb
un total de 2.250 contractes per persones ja titulades per treballar a ajuntaments i entitats
sense ànim de lucre.
Atès que a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, va presentar la seva sol·licitud el passat 2 de
setembre i, que, finalment, se li van concedir un total de 50 places per a la contractació en
pràctiques de persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per import
total de 550.000,- euros, d’acord amb la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost.
Atès que, en el moment de la gestió, els serveis tècnics municipals s’han trobat amb diferents
dificultats, sent la més significativa, la que comporta que no es puguin presentar aquelles
persones que, com a mínim els darrers 30 dies, no hagin estat treballant ni estudiant, mesura
que, sens dubte, dificulta molt l’accés. A més, també, es considera que en el període en el qual
s’ha desenvolupat que en el període en el qual s’ha desenvolupat tot el procediment de
contractació (darrer trimestre de l’any), no ha estat el més adequat per una gestió eficient per
part dels serveis tècnics.
És per això, que els grup municipal signant, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat, per tal que revisi en profunditat, i modifiqui els requisits
establerts en el Programa de Contractació en pràctiques de persones joves adscrites al
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya en properes convocatòries, com, per exemple, les
condicions d’accés.
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SEGON.- Així mateix, demanem, també, al govern de l’Estat que tingui en compte les
valoracions dels ajuntaments en la confecció de les polítiques i dels programes d’ocupació.
TERCER.- Finalment, sol·licitar al govern de l’Estat que avanci la esmentada convocatòria, així
com d’altres relacionades amb l’ocupació, per tal de poder ser gestionades més eficientment
per part dels serveis tècnics municipals.
QUART.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.
Fruit d’un debat, es modifica la moció quedant com a continuació es transcriu:
Atesa la publicació i posada en marxa, el passat mes d’agost, del Programa de Contractació
en pràctiques de persones joves adscrites al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb
un total de 2.250 contractes per persones ja titulades per treballar a ajuntaments i entitats
sense ànim de lucre.
Atès que a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, va presentar la seva sol·licitud el passat 2 de
setembre i, que, finalment, se li van concedir un total de 50 places per a la contractació en
pràctiques de persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per import
total de 550.000,- euros, d’acord amb la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost.
Atès que, en el moment de la gestió, els serveis tècnics municipals s’han trobat amb diferents
dificultats, sent la més significativa, la que comporta que no es puguin presentar aquelles
persones que, com a mínim els darrers 30 dies, hagin estat treballant ni estudiant, mesura que,
sens dubte, dificulta molt l’accés. A més, també, es considera que en el període en el qual s’ha
desenvolupat que en el període en el qual s’ha desenvolupat tot el procediment de contractació
(darrer trimestre de l’any), no ha estat el més adequat per una gestió eficient per part dels
serveis tècnics.
És per això, que els grup municipal signant, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat, per tal que revisi en profunditat, i modifiqui els requisits
establerts en el Programa de Contractació en pràctiques de persones joves adscrites al
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya en properes convocatòries, com, per exemple, les
condicions d’accés.
SEGON.- Així mateix, demanem, també, al govern de l’Estat que tingui en compte les
valoracions dels ajuntaments en la confecció de les polítiques i dels programes d’ocupació.
TERCER.- Finalment, sol·licitar al govern de l’Estat que avanci la esmentada convocatòria, així
com d’altres relacionades amb l’ocupació, per tal de poder ser gestionades més eficientment
per part dels serveis tècnics municipals
QUART.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.
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I després d’un debat, es modifica l’acord PRIMER de la moció en el sentit següent:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat, per tal que revisi en profunditat, i modifiqui els requisits
establerts en el Programa de Contractació en pràctiques de persones joves adscrites al
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya en properes convocatòries, com, per exemple, les
condicions d’accés: haver treballat previament en els últims 30 dies o tenir contractes precaris o
estar en procés de cursar estudis. I que aquests no siguin excluents.
SEGON.- Així mateix, demanem, també, al govern de l’Estat que tingui en compte les
valoracions dels ajuntaments en la confecció de les polítiques i dels programes d’ocupació.
TERCER.- Finalment, sol·licitar al govern de l’Estat que avanci la esmentada convocatòria, així
com d’altres relacionades amb l’ocupació, per tal de poder ser gestionades més eficientment
per part dels serveis tècnics municipals
QUART.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.

I sotmesa la moció, modificada en el seu primer acord, a votació, el Ple de la Corporació
acorda la seva aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la
composen.

7.2. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, per sol•licitar mesures que
afavoreixin l’ús del temps com a dret de la ciutadania.
Atesa La necessitat de considerar el temps com a un dret intrínsic a la ciutadania i poder posar
en marxa accions que facilitin la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Atès que considerem que és fonamental haver d’impulsar una nova llei d’usos del temps que
reconegui la capacitat de tota la ciutadania a poder gestionar el seu temps.
Atesa que considerem que la manca de capacitat de gestió i disposició del temps és un factor
clau de desigualtats socials i d’oportunitats, en el qual, han estat un factor clau les noves
situacions generades a raó de la crisi econòmica viscuda en els darrers anys.
Atès que és fonamental posar en marxa mesures des de l’àmbit públic que permetin una revisió
a fons dels horaris dels diferents serveis i equipaments públics, com és el cas de les escoles,
afavorint una jornada intensiva, fent possible la conciliació laboral en la seva màxim expressió.
És per tot això, que el grup municipal signant, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, que adaptin l’ús del temps com a
dret de la ciutadania, fomentant la conciliació entre els diversos espais vitals (familiar, laboral,
social, escolar...), per a una vida més justa i plena per les persones.
SEGON.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i al seu departament d’Ensenyament
en concret, a treballar i a posar en marxa mesures que afavoreixin la conciliació laboral, en
termes generals, i, per un altra banda, la compactació de la jornada escolar, com a acció
concreta per aquesta conciliació, en particular.
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TERCERS.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), al Consell Comarcal del Garraf, al govern de la Generalitat de Catalunya
(departament d’Ensenyament), a les entitats que formen part del MUCE (Marc Unitari de la
Comunitat Educativa) i a les direccions i AMPES dels centres d’ensenyament de Sant Pere de
Ribes.

I després d’un debat, es sotmet la moció a votació i el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per majoria de dotze vots a favor: sis del Partit Socialista de Catalunya, tres de Fem
Poble, dos del Partit Popular Català, i un d’Esquerra Republicana de Catalunya.
S’abstenen els quatre regidors de CIU-VIA i els quatre regidors d’UM9-CUP.

7.3. Moció que presenta els Grups Municipals PSC-CP, ERC, Fem Poble, PPC i UM9, a
instància del CEM, per sol•licitar revertir la situació respecte a les retallades en
matèria d’Ensenyament.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a instàncies de la comunitat educativa representada en el
seu Consell Escolar Municipal, us exposem un llistat urgent de necessitats per al funcionament
de l’ensenyament, les nostres preocupacions les reivindicacions i les propostes que creiem per
defensar l’educació pública, la seva equitat i qualitat i, en conseqüència, l’imprescindible i
l’inajornable canvi de tendència dels pressupostos per elaborar-los amb una visió més social.
Ja són molts anys que l’educació pública pateix unes polítiques educatives i unes retallades
que han aguditzat encara més la manca d’equitat i d’igualtat d’oportunitats educatives a
Catalunya. La segregació escolar tampoc ha disminuït –gairebé- en deu anys a Catalunya com
ha denunciat el Síndic de Greuges o s’ha posat de manifest en recents estudis i investigacions.
Avui, us demanem que tingueu en compte els temes que afecten l’educació pública al nostre
municipi i que creiem s’han d’incorporar en el proper pressupost del Govern de la Generalitat
de Catalunya.
Davant la discussió del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 considerem:
1. Que l’educació d’aquest país porta massa anys infrafinançada.
2. Que el pressupost del 2017 hauria de ser el de l’inici de la revisió d’aquesta
situació.
3. Que les nostres peticions són de mínims i per tant urgents i factibles. Recordem
que el finançament del sistema actualment està a gairebé un terç del que preveu la
LEC.
És per tot això, que els grups municipals signants, proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris presents al Parlament de Catalunya la inclusió de les següents prioritats en la
confecció de l’actual pressupost:
1. Quant al personal docent i de suport educatiu:
a) Que es cobreixin totes les substitucions, també del personal de suport
educatiu i de serveis als centres educatius, des del primer dia i des de l’1 de
setembre.
b) L’increment de plantilles necessari per atendre l’augment de l’alumnat
escolaritzat, la necessària rebaixa de les ràtios a tots els centres, l’augment
de les hores d’atenció i suport escolar, la reducció de l’horari lectiu, el
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desdoblament de grups, l’augment de les hores de coordinació, preparació de
les tasques, formació i innovació...
c) Recuperar el 100% del pressupost en formació del professorat depenent del
Departament d’Ensenyament.
d) Acabar amb l’estigmatització dels centres d’alta complexitat. Increment de
recursos humans i materials, disminució de ràtio a 18 alumnes per aula, i altres
actuacions per revertir la situació. L’Administració té dades objectives suficients
per a actuar: cal combatre les desigualtats. La matrícula viva no ha de servir
com a excusa per incrementar les ràtios.
e) La contractació com a personal depenent de l’Administració dels professionals
necessaris per a atendre el suport educatiu i les necessitats educatives de
l’alumnat.
2. Que s’atengui al 100% totes les demandes de beques menjadors d’infants en situació
de pobresa o en risc d’exclusió social, amb prou diligència per evitar desajusts, tant en
les famílies que més ho necessiten com en el funcionament dels menjadors.
3. Programa de beques i ajuts per la igualtat d’oportunitats per l’alumnat d’ensenyament
postobligatori i universitat. Rebaixa de les taxes d’ensenyaments postobligatoris i
universitat.
4. Programa per a posar fi a la segregació escolar que no ha disminuït – gairebé- en
deu anys. El Govern ha de garantir una cobertura pública de qualitat a totes les
necessitats educatives i buscar l’equitat entre els tots els centres.
5. Memòria econòmica (amb dotació suficient) pel desenvolupament del decret d’escola
inclusiva.
6. Aturar el tancament de línies als centres públics.
7. Pla quadriennal de construccions escolars. Que s’inicin en els propers pressupostos
de 2017 les dotacions necessàries per a la supressió dels barracons actuals.
8. Recuperar el finançament de les escoles bressol públiques.
SEGON.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), al Consell Comarcal del Garraf, al govern de la Generalitat de Catalunya
(departament d’Ensenyament), a les entitats que formen part del MUCE Marc Unitari de la
Comunitat Educativa) i a les direccions i AMPES dels centres d’ensenyament de Sant Pere de
Ribes.
Estem convençuts que en la construcció d’un país s’ha de prioritzar l’educació dels ciutadans,
en especial dels més joves, i incrementar la cohesió social fent efectiva la igualtat d’oportunitats
i l’equitat davant les greus dificultats econòmiques i socials que pateix bona part de la societat
catalana actual i també en el nostre municipi. Per això creiem necessari aturar i revertir les
retallades en educació que han contribuït a la desigualtat social i castiguen un cop més als
sectors socials amb més dificultats, així com modificar les polítiques educatives que fins ara
s’han desenvolupat des d’aquesta Conselleria.
Volem creure amb la voluntat d’aturar el retrocés que estem vivint i, sobretot, de construir la
millor educació com a condició de construir des del consens amb tota la comunitat educativa.

I després d’un debat, es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

7.4. Moció que presenten els Grups Municipals de CDC-VIA, UM9-CUP, ERC i FEM
POBLE, en defensa de la Gestió Pública del Pavelló de Ribes.
El pavelló de Ribes és utilitzat de forma habitual i intensiva per a fer entrenaments per les
entitats: Club Bàsquet Ribes, Club Patí Ribes/ Club Pati Sitges, Club Patinatge Ribes, Handbol
Ribes, Escola Costerets (en horari escolar) i Gym Ribes
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En les competicions que es duen a terme els caps de setmana es sumen a les anteriors el Sea
Parellades i el Lycee Bel-Air.
A més al llarga de l’any s’hi celebren el festival anual i les proves d’accés del Patinatge Ribes,
les exhibicions de Taewkondo de les dues entitats del poble, les activitats dels comerciants de
Ribes i totes aquelles que han estat sol·licitades mitjançant instancia i autoritzades per
l’ajuntament.
Aquesta situació d’intensa utilització de les instal·lacions realitzada de forma gairebé exclusiva
per les entitats del poble, afegida a l’antiguitat de la mateixa i a les escasses accions de
manteniment que s’hi fan des de la seva inauguració fan del pavelló una instal·lació precària
per a la pràctica de l’esport en general.
Les inversions recentment efectuades per l’ajuntament no soliciones ni de bon tros les
deficiències de la instal·lació: el sistema d’acumulador d’aigua per energia solar no funciona i
no ha funcionat mai, l’estat del parquet és lamentable , per tota la zona de joc hi ha claus que
posen en perill la integritat física dels jugadors; les baranes que voltegen estan protegides per
uns matalassos, tots trencats i que acumulen pols des de fa 30 anys, la neteja que es fa és de
mínims... En definitiva tenim un pavelló vell i brut.
El servei de consergeria es desenvolupa per part del personal de l’ajuntament amb les
limitacions que això comporta, sobretot tenint en compte que es necessita el treball de dues
persones durant 4:30 hores per fer el muntatge i desmuntatge de les tanques de hockey. Tant
és així que el concessionari del bar s’ha de fer càrrec de la consergeria els dilluns i els dimarts
mitjançant únicament un acord verbal amb l’ajuntament.
Davant d’aquesta situació l’equip del govern socialista proposa com a gran solució de tots els
mals privatitzar la gestió del pavelló, desfer-se de la responsabilitat que suposa tenir unes
instal·lacions en aquestes condicions, com així va comunicar-ho a les entitats i al concessionari
del bar el passat mes de setembre. Desfer-se de la responsabilitat de la mateixa manera que
ho fa amb la majoria dels serveis concessionats, sobre els quals no exerceix cap tipus de
gestió ni efectua cap control de qualitat.
L’equip de Govern proposa gestionar de la mateixa manera el pavelló de Ribes que el de
Roquetes, quan són molt diferents i quan molts usuaris del pavelló de Roquetes no entenen
que estigui concessionat. És necessari gestionar de la mateixa manera dues realitats ben
diferenciades o és l’ànim de fer-ho tot uniforme i gris el que empeny l’equip de govern socialista
a proposar aquesta privatització?
Quin concessionari es pot fer càrrec d’unes instal·lacions obsoletes, sense la possibilitat de
treure’n cap rendiment? Quin cost tindrà per l’ajuntament aquesta concessió?
Per tot això els grups municipals de CDC-VIA, UM9-CUP, ERC i FEM Poble proposem al ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que l’ajuntament de Sant Pere de Ribes segueixi assumint la gestió de la les
instal·lacions del pavelló de Ribes
Segon.- Estudiar la possibilitat d’ampliar la concessió actual del servei de bar en aquells
aspectes mínims i imprescindibles per garantir l’ús correcte i necessari del pavelló per part de
les entitats esportives del municipi.
Tercer:- Incloure en el els pressupostos de 2017 les inversions i les despeses de manteniment
necessàries per al correcte estat de les instal·lacions i el desenvolupament de la pràctica dels
diferents esports que hi tenen lloc.
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I després d’un extens debat, es sotmet la moció a votació i el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació per majoria de divuit vots a favor: sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre
de CIU-VIA, quatre d’UM9-CUP, tres de Fem Poble i un d’Esquerra Republicana de Catalunya.
S’abstenen els dos regidors del Partit Popular Català

7.5.Moció que presenta el Grup Municipal Fem Poble en relació al suport al sistema de
depòsit, devolució i retorn d’envasos.
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental en origen
i que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en residu s’ha de
responsabilitzar d’ell.
D’altre banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la
dissociació entre creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal
element de la política de gestió de residus.
S’EXPOSA QUE:
Atès que les normatives europees, estatals i autonòmiques en matèria de residus d’envasos
van encaminades a un objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.
Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclat del
materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només el 48% els envasos de
procedència municipal.
Atès que el principi de Responsabilitat Ampliada del Productor ha estat un principi primordial de
la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la seva capacitat d’internalitzar els costos
de les empreses i de lliurar la societat d’aquests.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit d’envasos (SDDR) són el sistema
obligatori de gestió d’envasos, però que per interès del sector de l’envàs no s’han
desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans
que, a partir dels anys 60, apareixen els envasos d’un sol ús.
Atès que la normativa estableix la prioritat de reduir els residus i els residus d’envasos, però
aquests segueixen creixen i el potencial de reciclatge no explotat és encara enorme: més de la
meitat dels recursos existents acaben enterrats o cremats sense ser aprofitats com a matèria
primera per a convertir-se en nous recursos.
Atès que la normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva
d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), però els ens locals
assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos el qual és superior al sufragat pels SIG.
Atesa la situació actual dels residus d’envasos, que no ha aconseguit assolir els nivells de
prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu, estatal i automòmic, i atès el nou
context legislatiu1 que possibilita la introducció de l’SDDR d’envasos per part de les CC.AA. en
cas de determinats supòsits com residus de difícil valorització o com d’incompliment dels
objectius de reciclatge.
Atès que la Generalitat de Catalunya va realitzar una prova pilot en Cadaqués el 2013, sent un
éxit i passant a recollir d’un 12% a un 66% la taxa de recollida selectiva d’envasos lleugers
durant les onze setmanes que va durar la prova. Amb una valoració positiva del ARC (àrea de
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prevenció i foment del reciclatge), que va afirmar , que a més a mes d’un benefici
mediambiental per al municipi, suposava un estalvi econòmic. Amb una valoració positiva
també llavors president de la Comissió de territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya,
Salvador Milà, que expressava: “El que hem vist en Cadaqués és certament impressionantper
la seva simplicitat. El poder veure un sistema nou que amb una alta tecnología s’aplica de
forma simple, amb àmplia col·laboració ciutadana i sense excessives dificultats i darrera d’ aquí
veure que hi ha tota una economia al fet que genera ocupació, riquesa i estalvia molt”.
Amb una valoració del llavors alcalde de Cadaqués, Joan Figueras que afirmava: “El sistema
funciona i hi ha dues realitats que ho confirmen. D’una banda la tornada d’envasos ha esta
acceptada majoritàriament per la població i, per altre, la prova pilot ens aquesta ajuda a tenir
els nostres carrers i platges més netes. Hem comprovat que donant un valor econòmic als
envasos es fa molt més difícil trobar-los pel poble.”
Atès que en el municipi de Sant Pere de Ribes, cada año augmenta el cost econòmic del
servei de residus, amb una estimació de partida per 2017 de 2.386.378,04€ sent sempre un
servei de cost deficitari.
Atès que els SDDR ha demostrat, allà on s’apliquen obtenir els millors resultats de recuperació
dels envasos.
Atès que els SDDR afavoreixen l’augment de l’ús d’envasos reutilitzables i que la implantació
d’un SDDR per envasos d’un sol ús aconsegueix tripicar els índexs de reciclatge d’aquests
envasos (reduint a la meitat la contribució al canvi climàtic que té cost zero per a les
administracions, importants estalvis en serveis de neteja pels ajuntaments i suposa la
creació de 14.000 llocs de treball pagats gràcies a les grans quantitats i a la qualitat dels
materials recuperats que actualment acaben a l’abocador, incineradora o al medi ambient.
Atès que l’SDDR d’envasos redueix considerablement el volum de deixalles abandonades als
espais públics, les platges, el mar... i contribueix a la protecció de la biodiversitat.
Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar actuacions de
prevencions de residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure models
de gestió de residus i envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i recuperació màxima
dels residus
S’ACORDA I PROPOSA:
En el Ple de l’Ajuntament del municipi de Sant Pere de Ribes la adopció dels següents acords:
1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a
reduir els residus, maximitzant la seva recuperació i sensibilitzar la població i als agents
comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la
contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, potenciar una
distribució i un consum responsables.
2. Proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat que, en ús de les seves
competències, reobrin el debat per a plantejar l’SDDR com a sistema general pels
envasos de les begudes més consumides, promovent, alhora, els envasos reutilitzable i
aquelles mesutes encaminades a reduir els residus.
3. Demanar com a primer pas el canvi del model de gestió dels envasos a través del
desenvolupament dels sistemes de dipòsit i retorn d’envasos com a sistema general de
certs envasos.
4. Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món local: amb
associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals (mancomunitats,
Consells Comarcals, Diputacions, Consells Insulars, etc.) i les entitats socials que el
promouen.
5. Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d’un model ecoeficient de gestió
d’envasos amb els ens locals, associacions municipals, sector empresarials i entitats
diverses, per crear les condicions per a formular la demanda al Govern i Congrés de
canvi de la normativa vigent.
6. Sol.licitar que en la revisió de la Lei d’envasos i residus d’envasos (LERE) s’incloguin
propostes que contribueixin a reduir els residus d’envasos, la reutilització i, que
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7.

8.
9.
10.

s’estableixi l’SDDR com a obligatori pels envasos de les begudes més consumides i
que s’apliqui el criteri de Responsabilitat Ampliada del Productor.
Sol.licitar un millor conveni amb els SIG. Demanar a la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès-Garraf l’organisme compten que negocia el conveni per l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes que s’aculli a la pròrroga legal de com a mínim sis mesos per a valorar
la situació i les alternatives. Proposar que incorpori determinades millores per a que el
conveni sigui més just pels ciutadans i ajuntaments. Més informació a
www.retornar.org.
Comunicar al sector comercial la ciutadania els beneficis ambientals i econòmic
d’aquest sistema i els continguts d’aquesta moció i demanar el suport.
Publicar aquesta moció i els seus acord als mitjans de comunicació.
Traslladar aquesta moció a l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de
Residus de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament
d’Empresa, Industria i Energia del govern de la Generalitat de Catalunya i al
M’AGRADA. Comuniar aquesta adhesió a la secretaria de Retorna, tramitant còpia
signada per correu electrònic a info@retorna.org.

I després d’un debat, es sotmet la moció a votació i el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

8.Respostes preguntes Ple anterior
Sr. Josep Graells (ERC):
PREGUNTA: Per altra banda, voldríem que se’ns digués en quins terminis està la instal·lació
de la caldera de biomassa de l’Espai Blau. Sabem que s’han fet consultes a la Diputació i hi ha
una sèrie de gestions, però crec que això ja s’havia aprovat inclús per l’antic equip de govern i
portem un any i la caldera continua sense estar instal·lada. Voldríem saber si l’equip de govern
té la capacitat d’establir un termini i complir-lo.
MEDI AMBIENT : S’està estudiant, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el procediment
més adequat per a la contractació de les obres i gestió posterior, atès que afecten a la
concessió actual. Per altra banda, estem pendents de la resolució dels fons FEDER-eix 4, que
es preveuen per finals de desembre o principis de gener de l’any vinent. Quan es concretin
aquests aspectes es podrà establir un calendari de les actuacions.
PREGUNTA: Voldríem que se’ns passés informació sobre una proposta que hi havia d’allargar
el voral del camí que arriba des del pont fins a Puigmoltó i que sembla ser que estava previst
des de Puigmoltó fins a la rotonda de l’escola Bel Air. Volem saber en quina situació està
aquesta proposta per ampliar aquest voral fins la rotonda el Bel Air.
URBANISME: A petició de l’Ajuntament s’han realitzat diferents estudis en relació a la
continuïtat del vial per part de la Diputació de Barcelona, però resta pendent concretar la
tipologia del vial, secció definitiva i el finançament.
PREGUNTA: Si el regidor ens podria informar del tema del Mercat de la Sínia, es va dir que
se’ns diria en quina situació estava i voldríem saber, tot i que es va atorgar un any perquè
l’equip de govern fes totes les gestions necessàries, no veiem evolució tant ràpida com crèiem
que seria necessari. Volem un informe de la situació de com està ara i si hi ha l’ocupació de la
resta de les parades, totes les modificacions que si que em vist que passen per la JGL, però no
detectem que hi hagi més ocupacions de les que hi ha ara.
COMERÇ LOCAL: El paquet d’incentius aprovats per atreure noves activitats al Mercat la Sínia,
van passar a definitius al mes d’agost passat, amb l’aprovació definitiva del Text Refós del
Reglament del Mercat. En paral·lel, es va establir un paquet d’actuacions per promoure el
mercat amb les noves condicions i s’ha posat en marxa un pla de comercialització. Aquestes
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accions de promoció i pla de comunicació està en plena execució: entre d’altres, s’han realitzat
cartelleres a parades bus, edició de fulletons i cartells, per portar a terme la difusió; repartiment
de 6.000 fulletons a Mercabarna (punt de trobada de proveïdors, paradistes i empresaris
vinculats a producte fresc); s’estan visitant mercats de la comarca i comarques veïnes
(Viladecans, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Calafell, Cubelles, Barcelona...); s’han atès diverses
persones interessades, tant emprenedores del territori com empreses vinculades al sector
alimentari. Algunes persones emprenedores individuals han contactat amb el Servei
d’Emprenedoria per assessorar-se pel Pla d’empresa. S’han fet reunions també amb empreses
que poden actuar de motor per atreure d’altres.
Actualment, es segueix amb el Pla de visites al mercat, s’està fent difusió en mitjans que
abasten diferents àmbits territorials i es segueix treballant i apostant per aconseguir noves
activitats. Aquest mes s’ha finalitzat l’adequació de la parada 11 i està previst que, en breu,
s’adeqüi la parada 6 en el marc d’accions incentivadores per atreure nous projectes. Arran
d’aquesta adequació, s’obriran els espais per ser un atractiu més dins l’acció comercialitzadora.
PREGUNTA: Ja van manifestar que a la urbanització Can Marcer Can Lloses, hi havia prevista
una actuació per primers de setembre pel tema d’asfaltat al c. Curta i al carrer Jafra i arribava
fins a l’avinguda Montsant i sembla ser que a l’avinguda Montseny hi ha una sèrie de veïns que
han fet unes reclamacions, a veure quan estaria previst, perquè són veïns amb poca
accessibilitat, hi ha una persona amb visió reduïda, són gent gran, el carrer està molt malmès i
voldríem saber si hi ha la possibilitat quan es faci aquesta actuació, prevista pel setembre, si es
podria ampliar aquesta actuació o està previst més endavant.
URBANISME: La Junta de Govern de data 31 d’octubre de 2016 va aprovar la memòria
valorada per l’arranjament d’alguns camins situats en la finca de propietat municipal de Can
Lloses- Can Marcer. S’han sol·licitat pressupost a diferents empreses i resta pendent la
contractació de les obres.
PREGUNTA: Voldríem informació de que em tingut referències de que hi ha amb el tema de
serveis socials, de que hi ha vàries persones que són indigents que estan al nucli de Ribes i
que sabem que la regidoria en té coneixement i hi ha un parell o tres de persones de Ribes que
no tenen on dormir, llavors voldríem saber amb aquest tema que té previst, sabem que té una
complexitat i si per part de la regidoria se’ns podria informar en quina situació està i quines
actuacions es poden fer al respecte.
SERVEIS SOCIALS: Des del departament de Serveis Socials, actualment, consten dues
persones que estan dormint al carrer. Les dues persones tenen expedient obert de Serveis
Socials. La intervenció del departament es establir un pla de millora a on un dels objectius és
l’accés a un habitatge digne, sempre tenint en compte la voluntat de la persona, doncs no són
persones incapacitades.
PREGUNTA: El tema del Local. Farà la ratlla de 9-10 mesos va sortir anunciat al Diari de
Vilanova, fotografia de que tot funciona, que està previst que l’obrirem, s’ha fet diverses
actuacions i no l’acabem d’obrir i no s’acaba d’aclarir. Se que s’han reunit diverses comissions
i voldria que se’ns informes en quina situació està, si hi ha previst un termini exacte per obri’l, si
s’ha de fer alguna modificació més i quin ús se li vol donar i de quina forma se li vol donar; si
està previst establir-hi alguna barra o algun servei de bar, si se’ns pot informar que vol fer
l’equip de govern amb el local, perquè ja fa molt de temps i si que es va fer en aquest sentit tota
la publicitat al Diari, que ja estava operatiu, però sembla ser que s’endarrereix, com deia abans
amb molt projectes que tenim.
CULTURA:En relació a les actuacions que s’estan duent a terme al Centre Cívic El Local, i a
banda de tot allò exposat a la reunió que vam dur a terme amb tots els partits polítics el passat
7 de novembre, s'adjunta el cronograma de les accions que s’estan executant en l’actualitat.
Està previst que aquestes finalitzin el proper 31 de març.
Respecte als usos definitius, com ja saben l’empresa Poliprograma està redactant l’Estudi previ
de programació per a la reestructuració interior de l’edifici del Local.
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S’adjunta documentació.
PREGUNTA: Per últim, en referència als dipòsits, imagino que ens vàreu enviar informació dels
dipòsits que es van fer amb Banca Ètica, el que passa és que jo em referia a que em sobtava
molt, es que jo voldria si ens podem fer arribar els informes d’intervenció i secretaria, referent a
com s’ha actuat alhora de declarar aquests dipòsits amb Banca Ètica, perquè si no recordo
malament parlàvem de l’interès que ens donava cada entitat bancària i amb el decret veiem
tres milions Bankia amb uns interessos molt baixos...pel que voldríem l’informe d’intervenció
per veure el tema dels dipòsits per una banda, total sumaven quinze milions, quan, si no
recordo malament, parlàvem de Banca Ètica només per un milió, que se’ns faciliti on s’estableix
el criteri, perquè considerem que el tipus d’interès no és el motiu principal.
SERVEIS ECONÒMICS: S’adjunta informe.
Sr. José Asín (PPC):
PREGUNTA: En primer lugar, referent a un ruego que hicimos sobre el material que se puso en
la plaza Sant Jordi para tapar los alcorques, para que no hubiera peligro para las personas, me
gustaria preguntar si los servicios técnicos creen que ese material es el adecuado y si fuera así,
rogaríamos, con la mayor urgencia posible, que se empezara a cubrir los alcorques de los
parques infantiles que vemos que el escalón es bastante elevado, los niños corren y podria
haber un disgusto grande y en prevención a los menores, agradeceriamos que se empezara
por los parques infantiles, a ser posible, si es el material adecuado y así lo creen los servicios
técnicos.
ESPAI PÚBLIC: S’adjunta informe.
Referente al ruego que hicimos de la marquesina de la parada de autobus nueva, del Bus
Express, agradecemos que el Ayuntamiento coloque unos bancos, para que la gente
momentáneamente se pueda sentar, mientras que no llega la marquesina. También lo
agradecemos.
Pel personal de la brigada d’obres s’ubicaran provisionalment uns bancs dins de l’àmbit del Bus
Express.
Tambien agradecemos que se haya tomado nota de nuestro ruego, que se hizo sobre la fuente
de delante de la guarderia Tres Pins y que por fin vaya a funcionar.
Des d’espai Públic s’està treballant a data d’avui en la reparació de la Font d’enfront de la llar
dels tres Pins.
PREGUNTA: Al c. Ortega i Gasset amb Eugeni d’Ors hay una farola que el camión de la basura
la arranca cada vez que pasa a recoger los contenedores, porque como los coches aparcan
muy pegados a los contenedores el camión no puede maniobrar y se lleva la farola... al final,
hemos visto que el Ayuntamiento a optado por retirarla, entonces tenemos esa zona totalmente
a oscuras... agradeceriamos que se pudiera prolongar la línia amarilla más abajo o con unas
pilonas, o buscar otra solución para no dejar ese punto a oscuras.
ESPAI PÚBLIC: No ens consta des d’espai públic que s’hagi enretirat cap fanal per col·lisió del
camió de la brossa.
No optats es dona trasllat a l’empresa que porta el Servei de manteniment perque comprovi els
carrers i fanals, així com el grau de lluminositat.
PREGUNTA: Rogamos que los setos de la zona comercial de la Rbla. Del Garraf, se podaran
por visibilidad, porque estan dando a la zona de la carretera y ya salian demasiado a la vía y
hemos visto que a mitad de la poda se han quedado ahí y no han seguido para adelante...
quisieramos saber si van a acabarlo o van a dejar que llegue hasta el otro carril.
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ESPAI PÚBLIC: Aquest sector pertany al Parc d’oci no es dur manteniment des d’Espai públic.
A data d’avui ja han sigut executats els treballs pel sector.
PREGUNTA: Reclamariamos que la farola núm. 20-256 de la c. Magallanes, frente al núm. 18
que lleva varios meses que no funciona, a ver si se puede poner un remedio o una solución.
ESPAI PÚBLIC: Es dona trasllat de la incidència a Sece per la seva gestió, tot i que no ens
consta que hi pugui haver fa tant de temps una farola sense llum.
PREGUNTA: Pediriamos al equipo de gobierno, que nos diera, a ser posible, un plano de la
situación de los vados del municipio y un informe de como está la situación, si estan al dia de
pago o no.
SERVEIS ECONÒMICS:No es disposa de cap plànol de situació. En tot cas, el que es podria
trametre és un document amb l’adreça fiscal dels llocs on estan situats els guals/utilització via
pública concedits al terme municipal.
A data d’avui tots els rebuts per aquest concepte figuren satisfets. En data 25/07/16 la JGL va
procedir a la baixa dels que estaven impagats.
PREGUNTA: C. Aneto, hemos observado y hemos recibido quejas, de que los panots de la
cera, cuando vas caminando, se levantan y esto es peligroso para la persona de a pie, que
puede tener un accidente y nos puede meter un contencioso. Agradeceriamos se revisaran y se
repararan lo más pronto posible.
ESPAI PÚBLIC: Es dona trasllat al Coordinador de la via publica perquè faci un repàs de la
vorera i repari tot el tram que sigui necessari per garantir la planimetria .
PREGUNTA: Hemos observado también un socabón en el paso de peatones que hay en la c.
Miguel Angel, delante del número 24. El mismo paso de peatones creo que tambíen se tendria
que repintar. Y hay otro paso de peatones, en la c. Ortega i Gasset núm. 1 que también tiene
un buen socabon y también creemos que tocaria repintarlo porque las marcas viales son
practicamente invisibles.
ESPAI PÚBLIC: Des d’espai públic es farà els treballs que siguin necessaris tant al vial com al
pas de vianants si requereixen repàs de pintura i d’asfaltat.
PREC: Hay raices de algun árbol que levantan el suelo en la pl. Magallanes, concretamente
más o menos a la altura del 18. Rogariamos se revisara y se reparara lo antes posible antes
que causara más daño y alguien se haga daño.
ESPAI PÚBLIC: Dins del Pla de reactivació municipal s’inclou el projecte d’asfaltat de vials, dins
d’aquest projecte s’inclouen asfaltat de carrers i trams de vials que han estat afectats per arrels
dels arbres. Es tindrà en compta dins del projecte la plaça Magallanes.
Sr. Daniel Carabantes (Fem Poble):
PREGUNTA: Durant aquesta setmana els carrers de Barcelona, Miquel Servet, Monturiol,
Numància i Edisson han patit que els fanals estaven sense llum. Ara sembla que s’ha arreglat
però voldríem saber que ha passat, però ara mateix al c. Bruc, Juan de la Cierva i el Ptge.
Fluvià estan sense llum.
ESPAI PÚBLIC: De l´avaria del Q)21 de Les Roquetes, es va detectar una cofred cremat al
punt 236 al c/ Velazquez, es van generar dues incidències núm. 30946 i 30956 pertanyen a
l´avaria.
De l’enllumenat del C/ Miguel de Unamuno i voltants. El sistema està funcionant correctament i
no tenim cap avís de PL ni SECE de que hi hagués cap avaria. Potser l’hora a que es va fer
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arribar la queixa encara no estava encès l’enllumenat públic. Aquest no s’encén tot de cop sinó
que es va connectant per quadres i mitjançant un rellotge programador orbital.
Arrel de la averia del Carrer Barcelona, s’està treballant en la substitució per tram de
l’enllumenat del Q21.
PREGUNTA: A Mas Alba, el servei de neteja i manteniment, creiem que és insuficient, pel que
ens deien els veïns, els claveguerams s’embussen i ara amb la pluja s’han format unes rieres.
Quin servei estan pagant els veïns? Perquè si és de neteja i manteniment és insuficient, i
durant un mes aproximadament tampoc s’ha vist el personal de neteja per allà.
URBANISME (ESPAI PÚBLIC): Pel que fa a la Neteja Viaria setmanalment passa la maquina
d’escombrar amb suport d’una persona a peu. El fet de ser una urbanització mol a prop de la
natura dona la sensació que la neteja viaria no sigui la adient, però es fa una periodicitat
establerta amb igualtat amb altres urbanitzacions.
PREGUNTA: Quan es parla de pobresa energètica, tots estarem d’acord davant les persones
més necessitades i en risc d’exclusió social, però creiem que deixem de banda als col·lectius
com les urbanitzacions que es troben en situacions molt complicades, com podria ser el cas de
Valles Altos o Mas Parés de Dalt; que la gran majoria no disposa d’electricitat i les hores de sol,
ara a l’hivern, seran molt reduïdes per sustentar les plaques solars, llavors arribar al punt on
volem saber que es pensa fer des de l’Ajuntament. Es té en compte des del serveis socials?
SERVEIS SOCIALS: Des del Consell Comarcal s’està elaborant un “estudi sobre la
problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la comarca del Garraf”, en el
qual participen les associacions de veïns de dites urbanitzacions per escoltar de primera mà
l’opinió, dificultats i propostes dels veïns, els regidors i tècnics dels diferents Ajuntaments.
De l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, participen els departaments d’Urbanisme, Habitatge,
Serveis Socials i Espai Públic.
Des del Consell Comarcal s’han liderat les diferents taules de treball, a on s’analitzaven les
dificultats de viure en urbanitzacions, les mancances de serveis, etc. Actualment, s’estan
elaborant aquest estudi per veure quines son les dificultats més importants en el fet de viure en
una urbanització.
PREGUNTA: Ens han comentat alguns veïns de Can Lloses que la zona asfaltada a l’avinguda
Bonesvalls, està catalogat com a zona urbana residencial... ens agradaria que ens ho
aclarissin.
URBANISME: La zona asfaltada a l’avinguda Bonesvalls està inclosa en el sector de Can
Lloses- Can Marcer que el Pla General vigent classifica d’urbanitzable. No està catalogat com a
zona urbana residencial.
PREGUNTA: Sabem que aquesta setmana s’ha estat parlant amb la Fundació Johan Cruyff per
la gestió de les pistes de Sant Agustí. Voldríem recordar que es va aprovar una moció, que
vam portar a Ple, on la ciutadania decidiria que voldria. L’acord de Ple era el següent:
“...Proposem obrir un procés participatiu obert a la ciutadania, per la millora d’aquest espai, en
el marc dels pressupostos 2016 que pugui dignificar la zona al voltant de la pista i millorar-n’he
als seus usos lúdico-esportius...” essent aprovat per unanimitat al Consistori. No ens agradaria
pensar que s’està passant per sobre d’aquesta moció, llavors ens agradaria rebre informació i
esperem que no s’hagi pres cap decisió encara.
ESPORTS: Actualment, l’Ajuntament està en converses amb la Fundació Johan Cruyff per
veure les potencialitats i possibilitats de l’espai. La fundació ho està valorant i farà una proposta
de millora general. Quan es tingui aquesta informació, la intenció de l’Ajuntament és convocar
als usuaris de la instal·lació i a la ciutadania interessada, per tal que puguin donar el seu parer
a les propostes presentades i recollir possibles noves necessitats i punts de vista.
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Per altra part, els informem que l’Ajuntament sí que està en contacte amb una part dels joves
usuaris de la instal·lació, per tal d’instal·lar un street workout parc per a la seva activitat, que
serà aprovat comptant amb el vist i plau i necessitats dels joves, com no podia ser d'una altra
manera.
PREGUNTA: Sabem, com bé deia el Sr. Graells, que portem quasi un any amb el tema del
Local, sabem que s’han acabat les reunions amb les entitats per parlar del Pla d’Usos del
Local. També tenim entès que s’ha contractat un servei perquè realitzi aquest Pla i ens
agradaria saber com ha estat això i sobretot, que a la comissió de seguiment del proper dijous
puguem tenir aquesta informació detallada.
CULTURA: En relació a les actuacions que s’estan duent a terme al Centre Cívic El Local, i a
banda de tot allò exposat a la reunió que vam dur a terme amb tots els partits polítics el passat
7 de novembre, s'adjunta el cronograma de les accions que s’estan executant en l’actualitat.
Està previst que aquestes finalitzin el proper 31 de març.
Respecte als usos definitius, com ja saben l’empresa Poliprograma està redactant l’Estudi previ
de programació per a la reestructuració interior de l’edifici del Local.
S’adjunta documentació.
Sr. Joan López (UM9):
PREGUNTA: En relació a una pregunta que vam fer el Ple passat, sobre el tema de
l’aparcament. En aquell Ple demanàvem i especificàvem que fos una resposta tècnica i la
resposta que se’ns ha donat podríem dir que té un caràcter tècnic, però ens parla d’unes
autoritzacions i informes, que evidentment quan demanàvem un caràcter tècnic en la resposta,
doncs demanàvem també que se’ns traslladés aquests informes d’aquestes autoritzacions, per
entendre perfectament quina era la resolució exacta i la legalitat amb que es feia o que es
realitzava el projecte executiu. Com que la resposta ha sigut “escueta“ i parla d’autoritzacions,
doncs el que demanem ara en aquests moments, en primer lloc que se’ns fes trasllat del que
diuen aquestes resolucions, amb tots els informes que provinguin de la direcció general
d’urbanisme, en aquest sentit i la segona qüestió que demanaríem seria un informe tècnic
realitzat pels tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, respecte a allò que se’n deriva i de la
mateixa pregunta que fèiem la setmana passada, que era sota quina legalitat urbanística es
realitza el projecte aquest, en sòl urbanitzable, que això si que ens ho contesten en aquest
moment, tenint en compte que el sòl urbanitzable, en aquest moment, necessita una
transformació urbanística, abans de operar el règim que tingui previst en aquest cas; i en el cas
concret de sector del SUB6 de Can Jove, també demanaríem si també es necessitaria pel seu
desenvolupament algun tipus de planejament derivat i els corresponents projectes de gestió
urbanística.
URBANISME: S’adjunta documentació.
Sr. Tomàs Carandell (UM9):
PREGUNTA: Ordenança i frau fiscal, només fer-la constar com a part de precs i preguntes. La
sol·licitud d’aquests expedients que afecten a determinades empreses i que hi ha indicis en
d’altres municipis sobre frau fiscal, demanaria que se’ns facin arribar si els té la OALGT que li
doni a l’Ajuntament per poder veure’ls i poder comprovar-ho i treballar.
SERVEIS ECONÒMICS: Per part de la Diputació, els seus serveis tècnics comenten que es
tracta d'una noticia que va sortir als mitjans de comunicació i que feia referència a l’IKEA de
Sabadell. Que no es tracta d’un frau sinó d’una interpretació normativa. Sembla ser que aquest
tipus d’establiments (grans establiments de més 2.500m2 de superfície de venda estan
sotmesos a dobles llicències; Ajuntament i Generalitat) tributen per molts epígrafs i hi ha un en
concret 6.6.1 hipermercats que a nivell de tributació és molt superior. Actualment, aquest tema
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està en els tribunals. Respecte a Sant Pere de Ribes, afirmen que podem estar tranquils, donat
que al municipi no hi ha superfícies d’aquestes característiques/superfície. No donen informació
relacionada amb d'altres ajuntaments.
PREGUNTA: Hi ha queixes d’alguns ciutadans en relació a les beques de material escolar, que
han hagut retards en la seva aplicació, conèixer quins són els motius.
EDUCACIÓ: És la primera vegada que l’Ajuntament fa una convocatòria de beques de llibres i
material escolar que afecta a alumnes del municipi, escolaritzats a primària, secundària i
batxillerat. El volum de peticions, fins la data, és el següent:
1.

S’han presentat dins de la convocatòria ORDINÀRIA 327 peticions, que corresponen a
594 alumnes.

2.

En convocatòria EXTRAORDINÀRIA, s’han presentat 78 peticions, que corresponen a
126 alumnes.

3.

A data d’avui, s’han atorgat 479 ajuts i s’han denegat 53 ajuts. Queden per aprovar o
denegar 62 ajuts de la convocatòria ordinària i els 126 de la convocatòria
extraordinària.

4.

En total s’han demanat beques per 720 alumnes.

Tot i la complexitat de la gestió d’aquest volum de peticions, en les que cada centre educatiu té
un sistema propi, intervenen diferents serveis de l’Ajuntament i també hi col·labora el Consell
Comarcal, a data d'avui, el 89,56 % de les beques estan aprovades de les presentades en la
convocatòria ORDINÀRIA. En aquest 10% (62 ajuts) hi ha les peticions de les famílies de
l’institut Can Puig, donat que el procediment s'ha de fer a través d'una empresa externa, i els
expedients dels que la informació no permet resoldre l’atorgament o no de l’ajut, la qual cosa
obliga a un treball addicional de contacte amb les famílies i reclamació de documentació.
El termini de la convocatòria extraordinària pels FORA DE TERMINI, va acabar el passat
divendres dia 4 de novembre.
Continua, a hores d'ara, oberta la convocatòria pels alumnes de MATRÍCULA VIVA.
PREGUNTA: És un tema sobre la casa de la Vila, i esperem que el dijous en la comissió de
seguiment que s’ha convocat de forma oficial es puguin resoldre tots els dubtes... aquesta
setmana a través de la premsa ja sabem quan està previst que acabin les obres, el que no
sapiguem a la comissió de seguiment doncs ho explicarà la premsa l’altra setmana.
URBANISME: S'informa que es van aclarir els dubtes relacionats amb aquesta qüestió a la
comissió de seguiment corresponent.
PREGUNTA: Sobre els contenidors soterrats...aquesta setmana, quan s’anunciava aquesta
qüestió doncs hem fet una mica de recerca a l’hemeroteca i no ens ha deixat de sorprendre. El
sistema aquest dels soterrats es va implementar al 2006; després al 2011 es va implementar el
altre sistema que tenim vigent, els dels camions que van a l’iman; i ara al 2016 s’han de tancar
els soterrats. La sorpresa es que qui apareix en totes les notícies, en les fotografies és
l’alcaldessa, llavors la regidora d’urbanisme i espai públic i responsable d’haver implementat el
sistema de contenidor soterrats, responsable de l’altres sistema de contenidors i responsable
ara d’haver tanca aquest sistema de contenidors soterrats, vaja, més evident que així de que hi
ha una necessitat de fer com a mínim certa crítica i autocrítica de govern de com s’ha arribat a
aquesta situació, entenem que és imprescindible. Segurament la nostra força política en el
seu dia, deuria estar en contra i se’ns devia dir que estàvem instal·lats en el no, segurament
certa raó deuríem tenir. La situació d’ara és que tenim al conjunt del municipi 5 sistemes
diferents de recollida, es a dir, 40 containers que han estat sempre tancats al Parc Central;
continues queixes del veïns que cap dels sistemes de recollida està funcionant correctament...
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en tot cas, ha d’haver-hi un plantejament del govern del que fem de recollida d’escombraries,
perquè a més, és una part molt important del pressupost municipal; abans parlàvem dels
tributs, nosaltres creiem que no s’hauria de pujar la taxa d’escombraries; sinó que el que s’ha
de fer és rebaixar el cost, perquè no s’entén el preu que paguem pel sistema de recollida i de
reciclatge. En tot cas, tenir en compte que s’hauria de treballar, perquè si no m’equivoco, en
breu acaba una de les concessions, la més gran del sistema de recollida i si no volem que ens
passi de voler triar un 6è. Sistema per una meitat del municipi i una 7ena., per l’altra meitat, que
serà en aquell moment el que estarà de moda, doncs més valdria que com a mínim es portés a
debat públic i s’apostés per un model homogeni pel conjunt del municipi.
ESPAI PÚBLIC: Des d’Espai públic s’està treballant en la gestió de retirada de les illes de
contenidors sota una planificació i priorització per la gestió, optimització, servei, seguritat i
salubritat.
S’està treballant en unificar en una única recollida, no nomes en els nuclis si no a més en les
urbanitzacions, deixant únicament les illes de soterrats que siguin eficients.
Sra. Esther Morales (CIU-VIA):
PREGUNTA: S’està parlant amb les entitats de la necessitat de concessionalitzar la totalitat del
pavelló de Ribes, amb la qual cosa no hi estaríem en absolut d’acord però voldríem saber quin
és el capteniment del govern respecte al pavelló i a la seva forma de gestió i quin és el negoci
que esperen que obtingui un concessionari, quan el pavelló està ocupat des de les 4 de la tarda
i fins les 12 del vespre la majoria dels dies i ja no parlem del cap de setmana.
ESPORTS: En les reunions de seguiment de la gestió de l’equipament amb les entitats
usuàries, s’ha detectat que és necessari millorar la gestió en diferents aspectes, com el de la
proximitat, en quant a la gestió de les activitats, agilitzar la resolució de petites incidències,
millorar-ne la neteja, els manteniments... entre d’altres.
L’Ajuntament té en compte que està previst la construcció d’un nou espai esportiu annex al
pavelló de Ribes, i per tant, s’augmentarà l’espai esportiu a gestionar i a ser utilitzat per les
entitats i també ser susceptible d’explotar per part d'una concessió.
L’Ajuntament, per les noves concessions, farà una aportació econòmica a les mateixes, per
cobrir una part de la despesa que suposa l’ocupació que realitzen les escoles esportives de les
entitats sense ànim de lucre del municipi. Per tant, el concessionari rebrà uns ingressos per
cobrir les despeses d’aquesta ocupació municipal.
És, per això, que els Serveis tècnics està treballant en la redacció dels plecs de clàusules
tècniques. Conforme es vagi avançant en el procés, s’anirà donant la informació corresponent.
PREGUNTA: També una preocupació respecte a la Casa de la Vila. Vam demanar una
comissió de seguiment de les inversions del municipi, pensant sobretot en aquesta, que per
nosaltres, com es sabut per tothom, és fonamental i es clar se’ns ha convocat per dijous, però
abans hem tingut totes les notícies a la premsa... no sé, passa amb la Casa de la Vila com
passa amb les Ordenances Cíviques, que el govern s’encarrega primer de dir-ho a la premsa
que de compartir-ho amb aquest Ple, del qual en depenen les decisions.
URBANISME: S'informa que es van aclarir els dubtes relacionats amb aquesta qüestió a la
comissió de seguiment corresponent.
Sr. Lluís Giralt (CiU-VIA):
PREGUNTA: Un tema és el d’arranjament d’espais de Can Lloses. Sembla, pel que ens han
comentat els veïns, estan d’acord amb tot el que s’ha de fer, però no estan d’acord amb les
prioritats, perquè sembla que hi ha una zona on hi ha gent amb unes certes dificultats físiques i
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amb molta dependència i els veïns voldrien prioritzar aquesta zona abans que les altres.
Insistim això perquè ens ho han fet arribar.
URBANISME: Hi ha la voluntat política de continuar amb les actuacions d’arranjaments dels
vials iniciades dins del Pla de reactivació, dintre del qual es tindran en compte les diferents
problemàtiques.
PREGUNTA: Hi ha un tema antic que no tenim informació, que és el tema de la gestió dels
habitatges de lloguer social, que tots teníem entès que es treballava amb diferents empreses
perquè fessin la gestió...no sé si s’ha avançat, si no s’ha avançat, en tot cas voldria informació
de com està el tema, perquè en fa molt de temps que en parlem.
HABITATGE: Disposem de dues ofertes presentades per la Fundació Hàbitat 3 i la Fundació
Família i Benestar, les quals seran tramitades de conformitat amb el corresponent expedient de
contractació, un cop s’adjudiquin i s’ocupin els 13 habitatges que formen part del procés
d’adjudicació en règim de lloguer social temporal.
PREGUNTA: Tema que ja s’ha parlat, que és en relació a unes accions que es realitzen per a
persones indigents, voldríem un breu informe del que s’ha realitzat i a quins resultats s’ha
arribat... coneixem la dificultat del tema, coneixem el dret de les persones a fer el que ells volen
però voldríem saber quines accions s’han realitzat. Ja vaig tractar amb la regidora que es
tractava d’una qüestió d’urgència i s’havia d’actuar més precipitadament del que es va actuar...
en tot cas, voldríem saber que s’ha fet en concret.
SERVEIS SOCIALS: Des del departament de Serveis Socials, actualment, consten dues
persones que estan dormint al carrer. Les dues persones tenen expedient obert de Serveis
Socials. La intervenció del departament es establir un pla de millora a on un dels objectius és
l’accés a un habitatge digne, sempre tenint en compte la voluntat de la persona, doncs no són
persones incapacitades.
PREGUNTA: En el Ple passat va sortir el tema de l’abocador/abocament il·legal del camí de la
Torre del Veguer i ja ho vam dir a la comissió informativa que vam rebre un correu electrònic de
secretaria dient que en aquest tema, que si es portava als Tribunals, que si hi havia
coneixement de l’Ajuntament ...voldríem que se’ns expliques com està el tema, i si convé, una
reunió. Crec que és un tema important, primer per la situació econòmica i després perquè ens
va sorprendre molt aquell correu i voldríem que ens aclaríssiu exactament que passa, estic
parlant de l’abocament que parla del camí de la Torre del Veguer, a prop de la soldonera.
DISCIPLINA: S'informa que s’ha iniciat un expedient d’ordre d’execució contra la propietat dels
terrenys, per tal d’aconseguir la retirada dels abocaments i la reposició dels terrenys. No
obstant, atesa la complexitat de l’assumpte, s’està en contacte amb l’Agència Catalana de
Residus, per temes d’assessorament tècnic, actuacions concurrents, competències sectorials,
etc.
PREGUNTA: Respecte al masover de Sant Pau, no sabem si s’ha presentat algú o no, si ha
quedat desert, si està una persona o una família seleccionada...voldríem que ens informéssiu
del tema.
CULTURA: L’informem que s’han rebut quatre sol·licituds de persones interessades en
participar en el procés. La setmana del 21 al 25 de novembre està previst realitzar les
entrevistes personals per continuar amb el procediment de valoració de les propostes.
PREGUNTA: JGL 26/09/2016 demanda de subvenció per fer inversions a l’ermita a tot l’espai,
a tota la zona, per valor de 93.636,25€... voldríem saber aquest avantprojecte que ens el
passeu, per tenir clar que és el que s’ha demanat i quines accions es volen fer allà el govern.
CULTURA: Li fem arribar l'avantprojecte de les actuacions de restauració i conservació a
l’ermita de Sant Pau, per a les quals s’ha sol·licitat suport econòmic a l’Oficina de Suport a la
41

Ple ordinari
22 de novembre 2016

Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya en la seva línia de subvencions per a
l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural.
S’adjunta document informatiu.
PREGUNTA: De l’al·legació del pàrquing dels Camils ja no sabem si fer un prec o feu el que us
vingui bé... teniu la obligació de respondre i dieu que en l’aprovació definitiva ja ens ho
respondreu. Fas una al·legació a l’aprovació inicial i ens responeu que quan fem l’aprovació
definitiva ja us respondrem...poder formalment i legalment és el que s’ha de fer, però
políticament arriba un moment que ja no entenem res, sobretot en aquest ambient de bon rotllo
que tenim al Ple.
URBANISME: S'informa que s’ha aprovat definitivament el projecte d’adequació de terrenys per
aparcament provisional i s’ha donat resposta a l’al·legació presentada, la qual li serà notificada
corresponentment.
PREGUNTA: Un tema ja crònic, que és la situació que es dóna a l’antiga Peugeot...encara hi
viu gent, “viure” és una definició, hi ha una acumulació de brossa, no s’ha generat un conflicte
directe amb els veïns, per sort, però si que hi ha una situació complicada. Si no m’equivoco,
quan estàvem al govern, havíem demanat inclús a l’empresa que tirés l’edifici a terra, entenc
que això no es pot fer d’avui per demà, perquè d’alguna manera s’ha de donar una possibilitat
de sortida a aquesta gent, però en tot cas, és un tema que es va fent crònic i voldríem saber
com està el tema i sobretot perquè les condicions de vida són molt dolentes i hi ha molta
acumulació de porqueria que ha generat l’aparició de rates, etc....sabem que l’Ajuntament de
tant en tant passa a netejar el carrer, però el tema s’està allargant molt, amb la problemàtica
que això suposa.
DISCIPLINA: En relació a aquest assumpte s’ha fet ja una nova inspecció de la que se’n deriva
l’estat d’abandonament comentat i s’ha emès informe tècnic, per tal de poder dictar la
corresponent ordre d’execució que garanteixi la seguretat i salubritat d’aquell espai, amb la
intenció de fer el tancament de totes les edificacions.

9.Precs i preguntes
Sr. Josep Graells (ERC):
PREGUNTA. Continuem detectant problemes amb les JGL. Les actes arriben amb un temps
just per poder-les llegir i són extenses. no sé si cal esperar a tres dies abans del Ple per
enviar-les totes. Voldria saber quin és el problema i també si es poden enviar de dos en dos,
no pas quatre a la vegada.
La secretària pren nota al respecte.
PREGUNTA. Referent a la moció que vam fer al març dels carregadors elèctrics, volíem saber
quin impediment hem anat parlant sovint a veure com estava quin es el problema perquè
entenem que es l’execució d’un projecte relativament senzill, d’un cost no gaire elevat i quins
son els empediments tècnics que fa que 9, 8 mesos desprès continuem sense tindre cap cosa
en concret, cap aspecte en concret d’aquesta moció dels carregadors elèctrics i en altres
municipis en menys temps s’han posat més al dia. Mirant les Juntes de Govern hem detectat
que hi ha alguna empresa contractada i no detectem si hi ha alguna clàusula en la qual s’exigís
el que es va aprovar amb la moció del tema “d’anem a mil” així com es requeria a l’Ajuntament,
també es requeria que les empreses que es contractessin hi hagués un condicionament en
vers a la moció del salari mínim i veiem les clàusules que s’ els hi demana a cada empresa que
és contractada i no la veiem incorporada. Potser no ho sabem veure ho no sabem si encara es
contempla.
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PREGUNTA. El mercat de la Sínia, que anem veient despeses i despeses. Suposo que n’hi ha
algunes que son que han de sorgir. Voldríem des de que es va presentar la moció aquella en la
s’autoritzava a l’Ajuntament a fer totes gestions per engegar aquest pla de reactivació si se’ns
pogués facilitar però totes les despeses que portem en el mercat de la Sínia per valorar doncs,
quina es la situació. Potser s’hi s’hagués de replantejar com reactivar-ho s’hi no dona resultats,
per no esperar un any per donar-nos compte de que potser no calia i sí que voldríem, perquè
hem vist en diferents Juntes de Govern partides referent a despeses de la Sínia, s’hi se’ns pot
totalitzar tot això. Res més. Bona nit.
Sr. José Asin (PPC):
PREC. Bueno, referente al ruego que hicimos sobre la marquesina del bus express se nos
comentó que se colocarían unos bancos. Vemos que todavía, a día de hoy, no se han
colocado. Agradeceríamos se nos dijera qué previsión hay. Cuando seria la colocación, porque
creemos que urge un poquito. Urge la marquesina por las lluvias pero, por lo menos, que la
gente pudiera estar sentada los días que no lloviera. Seria agradable.
PREC. Hicimos otro ruego con una pregunta. En la calle Ortega i Gasset con Eugeni d’Ors
había el camión de la basura que recogía los contenedores. Al girar, como aparcaban los
coches muy arriba, se saltaban la línea amarilla y se llevaba una farola por delante. Siempre
rompía la farola. Y el Ayuntamiento optó por retirarla. Se nos ha contestado pero no entiendo,
porque, no sé si no se ha investigado mucho o nadie ha ido a verificarlo, pero no nos parece
una respuesta correcta ni adecuada. No consta a Espai Públic, que s’hagi retirat cap fanal per
la colisió del camió de la brossa. No obstant, es dona trasllat a l’empresa de servei i
manteniment que ho comprovi. Yo, si usted me da permiso, le enviare unas fotos por
watsshapp de como estaba la ubicación para que usted las tenga y se las pueda enseñar a los
servicios técnicos. Se lo agradecería. Porque esto fue así. No sé donde constará, porque esto
fue hace un año y medio, quizás nos remontamos un poco más atras y no han dado con ello,
pero és así.
PREC. Otra respuesta que se nos da referente a las reclamaciones de una farola que hace
meses que no funciona. Creo que deberíamos de tener un poco más de cura a la hora de
contestar a la gente. La respuesta que se le da. Porque no nos parece la correcta por parte de
los servicios técnicos la forma de contestar. Ni adecuada. Se nos contesta “‘es dona trasllat a
de la incidència a SECE per la seva gestió tot i que no ens consta que hi hagui pogut falta de
temps d’una farola sense llum.’ Si se lo estamos diciendo porque ha habido una reclamación
previa de los vecinos de allí y se le transmitió a un regidor en nombre de vecinos, quiere decir
que no nos van a engañar. Que alguna verdad habrá entonces. Nos gustaría que tuvieran un
poco más de cura a la hora de contestar. No solo a nosotros. Evidentemente también a los
vecinos cuando se hace una instancia. Y que se comprobaran estas cositas, porque realmente
ha sido así.
PREGUNTA. En la calle Miguel Ángel nos dicen que la sincronización de las farolas no va muy
bien, que se encienden muy tarde y la iluminación no es muy buena. Nos gustaría, si es
posible, se comprobara si esto es así. Se mirara de rectificar la situación, porque claro, se
encienden a veces. Son las tantas de la noche y todavía está la calle oscura. Que se verificara
si esto es real y se pudiera solucionar este error. Y bueno, como usted a dicho que unas
palabras para la secretaria, serán luego, pues luego. Gracias.
Sr. Alejandro Conde (FP):
Primer de tot, desprès parlarem de les respostes del ple anterior, nosaltres hem registrat una
sèrie de preguntes, 7 en total, acollim-nos a l’article 10 del ROM, que diu que si registrem unes
preguntes amb 24 hores d’antelació, hauran de ser respostes a la mateixa sessió. Primer
saber si s’ens donarà resposta en aquest Ple, de les preguntes que vam fer.
Sra, Alcaldessa:
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No li donaré resposta. El que li proposo, tal com diu també el propi article, és que el destinatari
pot ajornar la resposta per a la sessió següent. Jo no li demano a la sessió següent però, les
vam rebre ahir. Vull dir que no hem tingut temps, per que son una batèria de preguntes. Per
tal de porder-les preparar i lliurar-li la resposta, si li sembla bé, ja que no les tenim ara
preparades i son de diferents departaments i per tant les hem de preparar. A més a més,
procurarem que les respostes siguin, tal com també se’ns queixava el PPC doncs, que siguin
OK, que pugueu tenir les respostes. Per tant, no esperarem a la sessió següent. Encara que
ho diu el Rom de que podem esperar a la sessió següent, serà doncs en breus dies que os
podrem lliurar les respostes.
Sr. Alejandro Conde:
L’objectiu i precisament el que parla el ROM, és poder donar compte i en aquest sentit algunes
son preguntes també de qüestions polítiques. El que volem és que es pugui debatre al Ple com
també ho contempla el Rom i també s’hauria de entendre, que alguns punts crec que estan
més que argumentats, perquè heu fet mitges respostes en notes de premsa. Si no voleu
respondre, atenint-nos a aquesta part del Rom, al menys poder donar compte en públic i poder
debatir les respostes al pròxim Ple. no enviar les respostes per escrit per que és el que indica
aquí, o que es respongui al Ple en sessió ordinària en 24 hores o si no ho voleu fer, almenys
fer-ho en el següent mes, que es el que contempla aquí. Però, tenim dret a poder tenir resposta
en la sessió ordinària. En aquesta situació, entenem encara més que la ciutadania necessita
també donar resposta publica i el que demano es que si no es fa resposta avui, que al menys
a la pròxima sessió ordinària em doneu la resposta a aquests temes.
Sra. Alcaldessa:
Nosaltres entenem que vosaltres teniu necessitat de tenir una resposta. Nosaltres diem que es
legítim que vosaltres ho demaneu. I també es legítim que contestem i que contestem en la
forma també que ens sigui possible fer-ho. Per tant, el mateix ROM així ho diu: “Si la pregunta
es formula per escrit en 24 hores abans com a mínim del començament de la sessió s’ha de
contestar en el decurs d’aquesta, llevat a que el destinatari em demani l’ ajornament per la
sessió següent”. Nosaltres el que estem dient es que no cal que sigui així. Es poden formular
també preguntes a respondre per escrit en aquest cas han de ser contestades en el termini
màxim d’un mes.
Sr. Alejandro Conde:
T’has contestat a tu mateixa. Diu que en el cas de que ho demanis, es podríen respondra per
escrit però que si vull, com es aquest cas, respondre oralment, o es en aquest Ple o en el
pròxim però, no es pot eludir la resposta oral.
Sra. Alcaldessa:
Vosaltres voleu una resposta oral. És el que voleu. Nosaltres estem dient i està també en la
vostre disposició de poder fer aquesta pregunta oralment o per escrit, que també és la nostre
opció, des de aquest punt de vista. Per tant, nosaltres el que us hem dit es: vosaltres voleu la
resposta a una pregunta. I tant que si. Us farem la resposta. I us l’enviarem també per escrit. I
així ho farem. D’acord. Gràcies.
Continuem més preguntes al respecte avui? Pregunta si us plau Sr. Conde.
Sr. Alejandro Conde.
Be. Llavors, jo ara faré les preguntes igualment. Per que constin en acte. Les preguntes que
llavors voulem que es responguin d’aquesta manera com hem quedat. El meu company farà
preguntes directament. Altre tipus de preguntes.
Les preguntes que hi vam fer i que hi vam registrar son:
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PREGUNTA. Per a la regidoria d’Educació. Segons les darreres declaracions de l’equip de
govern, l’Institut Xaloc tindrà re ubicació definitiu al carrer d’agricultura ens agradaria saber el
perquè d’aquesta oposició per part de l’equip de govern, una pregunta que fem per a la
regidoria de Serveis socials: Des de la plaça de Sant Pau no s’han prés cap decisió real des de
la comissió de serveis a les persones i portem des del setembre sense cap contingut, es en
aquest mes on ni s’ha convocat la comissió notificant que no hi havien temes per tractar,
s’apropa l’hivern i hi ha hagut moltes manifestacions al llarg del territori en contra de certes
companyies de subministraments bàsics per fer front a la pobresa energètica, ens podria
explicar quines mesures ha posat en marcha l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè no hi
hagin casos com han passat als altres municipis de Catalunya. Per a la regidoria de Recursos
Humans i a l’alcalde accidental Josep Moya: ens podríeu explicar perquè vau fer una
contractació directa sense publicitat ni convocatòria publica el passat 13 d’agost sen de
favorables i declarant nul el contracte del dos informe de l’Ajuntament? Tres preguntes més,
per els mateixos perquè heu argumentat que la contractació era de màxima urgència, si aquest
es un lloc de treball que ja es recull anualment a la temporada d’estiu, i tenen mes i mig per fer
el concurs públic d’ença que es va aprovar la subvenció al juny, sabent que la tipologia de
contracte laboral temporal permetia un concurs i no haver de registrar-se ni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya ni al BOP havent pogut registrar aquests procés entre 7 i 15 dies
llavors entenem, no o sigui temps de sobre per poder fer-ho. Una altre pregunta, en relació a
aquest tema a la nota de premsa que vam publicar diu prevalem finalment l’informe de recursos
humans que si tenia el caràcter de màxima urgència que recull i estableix el terra fosc de
l’empleat públic i que permet nomenar personal temporal per prohibir lloc de treball en aquest
casos donant-se posteriorment compte al Ple com també es va fer, ens podeu dir quin capítol i
article excepte del Text Reforç de l’Estatut de l’Empleat Públic recull el caràcter de màxima
urgència? Següent ens podeu facilitar l’informe laboral de recursos humans que heu citat a
premsa i que ja vam demanar el 27 de setembre?
Sra. Alcaldessa:
I no el teniu?
Sr. Alejandro Conde.
No, l’hem demanat al menys dos vegades.
Per a la regidoria de la dona: Li vam demanar reunió el passat dijous 9 de novembre per que
ens expliqués amb detall el projecte “Dona la clau” . Deia que estava molt ocupada i no ens va
donar cita. Encara restem a l’espera d’aquesta reunió. Al no haver-nos concertat cita es podria
explicar en aquesta sessió o en la pròxima sessió, llavors, quins valors d’igualtat fomenta el
projecte “Dona la clau” amb els tallers per dona sobre cuina, manteniment de la llar i els
infants?
Sra. Alcaldessa:
Moltes gràcies. Doncs li contestarem per escrit com hem quedat. Li farem la resposta en breus
dies també, Gràcies.
Sr. Daniel Carabantes (FP):
Bé. S’explicava abans de fer aquestes intervencions, que s’havia contestat a totes les
preguntes i que s’havia donat tota la documentació. Bueno... No podem dir que estem d’acord
amb tot això, per que es cert que hi han 3 o 4 preguntes que no s’han contestat i informes que
no s’han enviat. Bé, ho tornarem a enviar per escrit, com sempre fem.
PREGUNTA. Una pregunta que és de l’anterior Ple: Aquestes setmanes, això feia referència al
Ple anterior, llavors queda catalogat amb aquelles setmanes, sabem que veïns i veïnes de
Ribes van esta cercant mil i unes formes per donar ajut a persones d’emergència social fins i
tot donant sostre, Què es pensa fer des de Serveis Socials. Hi ha algun protocol respecte
aquests temes?
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PREGUNTA. Després, m’agafo la pregunta que ja deia el company Asín. Que nosaltres portem
des del març dient la mateixa resposta, que hi hauria una alternativa. Be, fa tres mesos si no
m’equivoco l’alternativa era fer un banc. Llavors, portem gaire bé l’any sencer perquè hi hagi un
banc i no s’ha fet res. Es a dir, com a prec, preguem aquest banc o la marquesina que
pertoqui. Per que sabem que pertoca a Serveis Territorials.
PREC. Bé, un altre prec. Fa més d’un mes va haver-hi el canvi itinerari de la línia de bussos 72.
No sabem la posició de l’Ajuntament front aquesta situació encara. Ens agradaria que
prenguessin en consideració la recollida de signatures i que els vam portar a terme. Que van
recollir gaire be 200 signatures on mostraven les seves disconformitats vers aquest problema.
PREGUNTA. No trobem lògic que a data de 22 de novembre de 2016, no tinguem encara
xarxes socials a l’Ajuntament, que s’han destinat al llarg de l’any 18.000 Euros per aquesta
realització, sobretot ara que la plantilla s’ha augmentat amb el programa de la Garantia Juvenil.
PREGUNTA. En referència de la Junta de Govern Local el 31 d’octubre, podem veure
l’adjudicació de treballs de millora dels perterres dels jardins del Rafael Alberti. Era necessària
aquesta adjudicació?. Els serveis de l’Ajuntament no podien fer-ne aquest treball?.
PREGUNTA. I a la Junta de Govern del 7 de novembre podem veure com hi va haver
l’aprovació de pressupostos dels treballs i l’aprovació del pla director de l’aigua 2016. Uns s’han
pagat 9.000Euros a ICG per analitzar el pla director que va fer al seu dia. Desprès de la moció
que es va aprovar i que portem temps esperant a que es convoqui quant la moció va ser
aprovada per unanimitat del consistori el 31 de maig de 2016, demanem l’informació pertinent
sobre aquest procés i l’informe d’intervenció 1.476. Gràcies. La resta de preguntes i informes
ho pasarem per escrit.
Sra. Alcaldessa:
Moltes gràcies, algú més de Fem Poble teniu preguntes, doncs passaríem a Unitat Municipal
Nou, si us plau.
Sr. Joan López (UM9-CUP):
Si. La primera pregunta, que seran varies, va referent al aparcament de l’Hospital de Sant
Camil, que ahir finalment vam rebre l’informe de la Generalitat d’on s’autoritzava aquest
aparcament i aquí, bueno, ens ha desvellat diverses qüestions que nosaltres creiem que, com a
mínim, no hi estem d’acord en el procés que s’ha tirat endavant. En primer lloc en la resposta
d’aquest informe parla de les obres que es pretenen realitzar i en aquest sentit es parla que les
obres de l’aparcament tenen un cost de 270.490 Euros de construcció i un cost de retorn al
terreny a l’estat actual, és a dir, de destrucció d’allò que s’ha fet, de 40.000Euros, és a dir amb
un total que serien més de 300.000€ de cost d’aquest aparcament. En el mateix informe,
després parla de que el 3 de febrer de 2016, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el propietari
del sól, han firmat un contracte d’acomodat per la cessió gratuïta de l’ús temporal de la finca,
amb l’objecte de destinar-la a l’aparcament públic. Es pacta una durada mínima de tres anys
prorrogable a un any més, és a dir, pot ser de tres o de quatre anys aquesta cessió o aquest
contracte. S’estableix que la finalització del contracte o bé quatre anys o bé quan s’executin les
previsions de planejament, és a dir pot ser demà, no te perquè esperar quatre anys,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes haurà de lliurar al propietari la finca ocupada en el mateix
estat en que es troba actualment. És a dir, si s’han pagat 270.000Euros construint, els ha
d’enderrocar, que val 40.000Euros i retornar l’espai. Això és el conveni que s’ha signat a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el constructor. I les obres que s’han demanat valen
270.000euros més 40.000Euros d’enderroc. A partir d’aquestes explicacions, d’això que ens ha
arribat en aquests moments que ens informa el departament de Territori Sosteniblitat, fem les
següents preguntes:
PREGUNTES: La primera pregunta seria: les obres que s’han realitzat en l’actualitat, o sigui les
que s’han realitzat aquest mes, són les obres previstes o són unes obres adelantades?
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La segona pregunta seria: quin cost total tindrà l’actuació. Si aquestes son les definitives, quin
cost tenen aquestes obres. Si aquestes son provisionals, quan es facin les definitives si això
s’haurà de sumar els 270.000Euros o continuen sent els mateixos?.
La tercera seria: quina partida pressupostaria hi ha per a aquesta actuació, si és d’aquest any,
si es de l’any que ve, on esta pressupostat aquesta?
La quarta pregunta seria: quin cost tindria que l’empresa Vilanova VNG aparcaments fes la
mateixa política de preus que fa l’Hospital Sant Antoni Abat, a l’aparcament que hi ha al davant
de l’hospital Sant Antoni Abat. La política de preus es radicalment diferent a la que tenim als
Camils. En aquella política de preus, segurament no hi haurien queixes o demandes
d’aparcament gratuït, per que es un preu molt petit lo que val estacionar el cotxe allà. Però, en
qualsevol cas fem una pregunta: quin és el cost que tindria l’empresa Vilanova VNG deixar la
consorcia de l’aparcament i fer-lo gratuït? Quin és el cost perquè, a lo millor val menys això que
fer l’ inversió aquesta que després s’ha d’enderrocar d’aquí quatre anys o abans.
I finalment seria: quina es l’ inversió que va fer Vilanova l’empresa aquesta Vilanova
aparcaments en el pàrking d’aparcaments. Potser hi hagués valgut la pena fer-la directament
des de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i no malgastar els diners d’aquesta forma tant bèstia
com la que s’està plantejant aquí.
Només una ultima reflexió. A l’aparcament aquell que durarà quatre anys i després s’ha
d’enderrocar té un cost anual de 75.000Euros anuals. No sé si Vilanova VNG fa més diners
amb la explotació d’aquest aparcament actual de pagament. I si no els fa, entenem que
segurament s’hagués pogut pactar formes alternatives de la gestió d’aquest aparcament.
Sra. Alcaldessa:
Només per comentar-li un tema. A les preguntes que fa, ja se l’hi ha contestat anteriorment. Per
que va fer les mateixes preguntes. Una part de les preguntes les va fer al Ple anterior. Vostè va
preguntar sobre el projecte i els costos etc... i se l’hi va contestar que no eren aquests els
costos. Que no eren aquests els costos, sinó que els costos que estaven previstos eren de
20.000Euros i no aquests costos. Per tant, vostè continua dient el mateix però, ja se l’hi va
donar la resposta anteriorment. Ho dic perquè aquesta pregunta ja va estar formulada al Ple
passat i se l’hi va donar la resposta.
Sr. Joan López:
Repeteixo la pregunta perquè a lo millor no se m’ha entes. La pregunta que feia en aquest ple,
esta bé que m’hagi respost a la primera: que les obres que s’estan fent actualment no son les
projectades, que em sembla bé. Per que si aquestes valen 20.000Euros, les noves projectades
valen 270.000Euros. No son les mateixes. La pregunta es quin cost total tindrà l’obra d’aquesta
actuació. Si s’han de sumar els 20.000 o si no es sumen. Quin serà el cost total, perquè, si
anem sumant encara més diners a l’actuació, creiem que cada cop és més increïble.
Sra. Alcaldessa:
Ja se l’hi va contestar, 20.000Euros. Continuem si us plau.
Sra. Magda Torrents (UM9-CUP).
Un parell de preguntes.
PREGUNTA. El Servei d’Ocupació local no funciona des de fa tres setmanes. Ens han
informat. Era només confirmar aquesta informació o no i quins son els motius?.
PREGUNTA. I desprès va aparèixer una pintada al pont de la palanca tapada amb una tela.
S’ens ha dit que era per gravar una pel·lícula i volem també confirmar això gràcies.
Sra. Laura Marcos (UM9-CUP).
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PREC. A la zona de l’Institut Xaloc, als fanals no hi ha llum. I resulta que l’Institut està obert dos
dies a la tarda i clar està fins a un quart de set obert. I quant surten, tant els alumnes com els
professors es troben a les fosques. Si seria possible fer alguna cosa?
Sr. Tomàs Carandell (UM9-CUP).
En primer lloc, sobre la resposta que li ha donat al regidor Joan López, només comentar-li que
potser faria bé de mirar-se les respostes del Ple. Ho dic perquè la resposta a la seva pregunta
és: s’adjunta documentació. Punt. Res més. Que és el document que ha llegit... Bueno. És
igual. Ho dic en tot, perquè es fan afirmacions i desprès ho posem en dubte.
Bé anant a les qüestions concretes sobre les que volíem fer intervenció.
En primer lloc, ha sortir el tema de l’habitatge i en el debat vostè ha dit, quan li fèiem referència
a el que estan fent l’Ajuntament de Barcelona, el que estava fent l’Ajuntament de Terrassa, el
que estava fent l’Ajuntament de Badalona. Si no vaig errat, l’Ajuntament de Vilanova també ha
fet accions en aquest sentit. No té res a veure amb ordenances ni amb taxes. que es el que
s’ha fet en aquest municipi. Una taxa. No s’ha fet una ordenança. No té res a veure en relació
als habitatges vuit. Res a veure. Tampoc és el recàrrec de l’IBI a pisos vuits. Tampoc és això.
Sinó que és, els instruments que preveu la Llei catalana de l’habitatge aprovada l’any 2007. i
aquesta Llei catalana de l’habitatge, que no està impugnada ni esta suspesa ni res, preveu
l’obertura d’expedients sansionadors per pisos vuits. I aquesta és una eina que te aquest
ajuntament. Te un cens realitzat de pisos vuits, realitzat al tram final de la darrera legislatura i
per tant, el que li preguntem una altre vegada, ja que abans no ha volgut contestar-ho és:
PREGUNTA: Si s’ha obert algun expedient sansionador per l’habitatge vuit o s’ha fet alguna
acció en aquest sentit, en aplicació de la Llei catalana de l’habitatge aprovada l’any 2007?. Que
és la que ha permés, per exemple, a Barcelona posar multes al anc Sabadell o al BBVA.
PREGUNTA. En segon lloc i lligat amb això, una pregunta dirigida a Serveis Socials. Entenc
que hauran de saber i una mica també que ha comentat Fem Poble, si tenim constància
d’algun cas que s’hagi produït tall de subministrament, sense allò que a la Llei 24/2015 exigeix
que han de fer les companyies i saber si hi ha en algun cas que s’hagi detectat quines accions
legals com ajuntament o al menys des del nostre grup municipal, que s’han d’iniciar contra les
companyies que s’assaltin la llei en aquest cas.
PREGUNTA. En segon lloc i anant també com a resposta una nova pregunta que jo mateix
m’estic fent en els d’arrers plens, sobre els tributs de les grans superfícies. Només per fer una
mica de memòria, perquè, al final, com que la resposta es fa sobre la nova pregunta que faig
sobre la qüestió, espero una mica de vista. Això té origen en una nova noticia que apareix de
l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Badalona, que inicien o han posat sancions multes i
expedients sancionadors a un seguit de grans superfícies, perquè no tributen sobre aquelles
quantitats que els hi pertoquen. Per que no declaren les activitats que fan en concret i ni els
metres quadrats que ocupen. Bé. Hem preguntat diverses vegades. Hem demanat els
expedients dels tributs. Això no ho hem tingut sempre. Es dedueix que l’oficina de recaptació
es qui ho té i ens diu que tot esta bé. En l’últim Ple vam demanar que, si us plau, se’ls demanes
a la Oficina de gestió i se’ns fes arribar i no ha sigut així però, en tot cas, se’ns contesta que
per part de la Diputació els seus serveis tècnics comenten que es tracta d’una noticia que va
sortir als mitjans de comunicació i que feia referència a una empresa coneguda, que no vull dir
el nom per no fer-li publicitat, instal·lada a Sabadell. Això tampoc es ben bé cert. Crec que hi
ha un error. Perquè, fa referència, en el cas de l’Ajuntament de Sabadell, a quatre empreses.
Una aquesta coneguda, que era la més gran però, n’hi ha, entre les altres, tres. Una que està
instal·lada al municipi des de fa relativament poc temps. Per cert, la inauguració d’aquesta
empresa va comptar amb la presencia de l’alcaldessa i em sembla important citar-ho perquè,
continua la resposta que ens contesta, que sembla ser que aquest tipus d’establiments i feia
referència a les empreses establertes a Sabadell, són grans establiments que tenen més de
2.500 metres quadrats de superfície en venda i estan sotmesos a dobles llicencies: ajuntament
i Generalitat. I tributen per uns diferents conceptes i aquí es on hi haurien els casos que
nosaltres anomenem frau fiscal. I en tot cas se li poden dir a altres eufemismes. Respecte a
Sant Pere de Ribes, diu la resposta que ens donen: “Afirmem que podem estar tranquils donats
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que el municipi no hi ha superfícies d’aquestes característiques/superfície”. I no donen
informació relacionada amb altres ajuntaments, Això ens diuen que tampoc l’havíem demanat
en relació d’altres ajuntaments. Bé, vist això i fem referència a aquesta ultima, com a mínim,
que coneguem, no som experts en el tema, no hem anat a mesurar el que medeixen però, si
ens crida l’atenció que anant a la nota de premsa de l’ inauguració d’aquesta ultima, que li dic a
l’alcaldessa va estar a la seva inauguració, diu que el nou establiment comptarà amb superfície
de venda de 3.500metres quadrats, que acollirà i posarà a disposició immediata dels clients
totes les referències de decoració i mobiliari de la pròpia empresa. Es a dir, que l’empresa esta
dient en una nota de premsa, que ocupa 3.500metres quadrats i els serveis tècnics, ho dic
perquè puc fer arribar la noticia mateixa que ens fa arribar i els serveis tècnics diuen que al
municipi no hi ha cap empresa que estigui ocupant aquesta superfície. Dic que, segurament, es
aquí on s’està produint el frau que l’Ajuntament de Sabadell, que l’Ajuntament de Badalona i
que altres ajuntaments han posat de manifest en que no es declara exactament. Dic que és la
mateixa empresa en la nota de premsa que presenta, la que diu que ocupa 3.500metres
quadrat i per tant hauria de tributar com una gran superfície.
Pregunta. Que fem al govern: Pensen treballar-ho? Perquè, ens van dir la primera vegada que
ho vam presentar, que això era una preocupació molt del govern. Entenem que si nosaltres
hem trobat aquesta informació, amb els instruments que te l’Ajuntament ha de pogué donar-nos
una resposta, com a mínim, amb millors condicions a la que se’ns ha donat fins ara. O si és
que l’opció i aquesta és la critica que li venim fent, és afavorir a determinades empreses a les
que els hi posem les coses fàcils i no els hi fem una fiscalitat exigent, com sí que li fem al
ciutadà i a les petites empreses?
En fi aquesta és la pregunta que fem i esperem que desprès d’això podem trobar-hi una
resolució.
En tercer lloc i ens ha cridat l’atenció que no surtis, per que entenem que també va ser un tema
de debat a la Junta de Portaveus, sí que volíem fer un seguit de reflexions a un seguit de veus
sobre els pressupostos participatius. Volem aprofitar per fer-ho públic. Perquè, a diferencia del
que a vegades ens sembla entendre del govern a nosaltres, si ens agrada tant els
posionaments públics com els debats públics i creiem que estem en condicions d’haver d’exigirlos i aprofito per lamentar profundament que el govern refugi d’una vegada i una altre quant se
li. Proposem debatre públicament. No que contesti per escrit. No que se li digui oral, en una
reunió tancada sinó, que es debati públicament sobre qüestions que preocupen als grups
municipals que hi ha en aquesta taula.
Sra. Alcaldessa:
Sr. Tomàs estem al apartat de precs i preguntes i jo no he intervingut més però....
Sr. Tomàs Carandell.
Si, Si, Si, no es preocupi que jo faig la reflexió que considero. I ja li faré una pregunta, si vol, al
final. Perquè vostè reculli i convenientment me la contesti al proper ple. En tot cas el que dèiem
és que creiem que l’espai en el que podem parlar de forma publica. En primer lloc, entendre
que s’ha de felicitar a la ciutadania per la resposta que ha donat en aquest procés. Molt bona
resposta en quant a la presentació de propostes. Molt bona resposta perquè sabem de dades
de votació i per tant crec que és de rebut i es important fer-ho, que felicitem a tots aquells que
s’han mobilitzat per poder participar d’uns pressupostos participatius que aquest any, doncs
tenien un format nou i que per tant doncs és bo que s’hagi donat aquesta resposta. Si que
nosaltres i com ja li hem plantejat, no en les comissions dels pressupostos participatius perquè
no s’han convocat en aquest període però, sí en la Junta de Portaveus, enteníem que hi ha un
parell de qüestions que es bo que surtin abans de la posterior reflexió que evidentment s’haurà
de fer de sobre cóm ha anat el procés.
En primer lloc es la qüestió dels temps. I el nostre grup municipal, ens ho reconegui o no el
govern, en el seu moment ja vam dir que el calendari evidentment era molt apretat, perquè el
procés es pogués dur amb les mínimes condicions i és cert que desprès s’addueix que no hi
havia temps per no haver realitzat les coses d’una altre forma. Però bé. Era bastant previsible
que amb dos mesos es pogués fer tot el procés amb èxit. Malgrat això torno a dir la quantitat de
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gent que hi ha participat malgrat el curt termini de publicitat de períodes per presentar i per
treballar les pròpies propostes.
En segon lloc, hi ha una qüestió que creiem que s’ha de posar sobre la taula. Ens agradi o no,
s’ha menyspreat una part de la ciutadania que va fer un esforç per presentar aquests
pressupostos participatius i les dades agradi o no criden la atenció. Es a dir, hi havien 63
propostes i només han passat el tall, diguéssim els criteris de la comissió tècnico-econòmica
que decidia, 27. A veure. Les dades no parlen de 1 o 2 projectes per problemes que no
complien competències sinó, que es un gruix prou important, creiem nosaltres i així ho vam
exposar, com altres grups, que es donava com a mínim, haver fet un moment d’aturada i una
convocatòria, com a mínim, de la comissió de seguiment, per veure què és el que estava
passant que més de la meitat de propostes estaven quedant fora del tall.
Per últim afegir una cosa que vam posar des de el nostre grup sobre la taula des de la Junta de
Portaveus. Que no se’ns va donar resposta en el moment i que entenem que també i aprofitem
aquí també perquè quedi constància de la pregunta és:
PREGUNTA. quina opinió té el govern de que un membre de la comissió tècnico-economica,
que és la que ha decidit quines propostes podien o no passar el tall i l’aplicació dels criteris,
hagi presentat propostes en els pressupostos participatius?. Ens agradaria saber quina és
l’opinió que te el govern en relació a això, res més moltes gràcies.
Sra. Alcaldessa:
Moltes gràcies. Investigarem més el que diu i en tot cas, investigarem més el que diu. Però, el
que a nosaltres ens preocupa, igual que a vostè és, s’hi hi ha alguna irregularitat. Només
faltaria. Això també ens preocupa. I vaig a totes les inauguracions que tothom em convida, de
botigues més grans, de botigues més petites. De fet, estic visitant activament les activitats
econòmiques del municipi. A tothom. Més petites, mitjanes i més grans. Estic visitant a tothom i
a tothom amb el mateix missatge. Tenim una taxa d’atur, tenim necessitats també d’ocupació
en aquest sentit i per tant, si aquestes empreses i aquestes activitats locals, tenen oportunitat
de contracte, fer l’entermediació també amb l’ajuntament. I per tant, saber quin es el teixit,
quina és la seva musculació que tenim en el municipi i per tant, d’això m’ocupo i em preocupo
de tothom. Per tant, les insinuacions o les acusacions jo penso que en tot cas, han de posar-se
en determinats marcs que no és el cas. Dit això, per al·lusions, només aquesta qüestió. La
resta dels pressupostos participatius, jo no he fet cap valoració perquè m’esperava que la
féssim conjuntament. Perquè va ser un projecte aprovat conjuntament per tots els grups
polítics, pensava que havíem de fer aquesta valoració al final del procés. I fer declaracions
també conjuntament. Però bueno. Dit això vostè s’ha avançat. Perquè, aquesta era la proposta
que tots havíem aprovat i el resultat de la qual l’haurem de valorar i per tant, proposar mesures
de cara al proper Ple. D’acord més preguntes al respecte CIU Via, Sr. Eliseu.
Sr. Eliseu Blanc (CIU-VIA).
PREGUNTA. Hola. Com ha dit abans la companya Laura, hi ha uns veïns que ens han
comentat lo de falta de llum davant del Xaloc. Lo que passa que ens han ampliat també a la
rambla Santa Eulàlia. Llavors, sabent de que no pertany a l’Ajuntament, no sé si hi ha alguna
manera de poder fer alguna cosa, perquè és un problema. Això per una banda.
PREGUNTA. Després, referent al mercat del cava, portem varis anys ja amb el mateix model
de fira i es per si teníeu pensat ja, donar-li un cop de volta amb poder-la ampliar una mica més.
lluir-la una mica a la comarca.
PREGUNTA. I desprès, la festa de cap d’any l’ha organitzat Roquefestes durant varis anys i la
gent estava bastant contenta, aquest any canvia i l’organitza una altre entitat. Les condicions
són les mateixes que tenia Roquefestes o varien? Això ens agradaria sapigueu-ho. Gràcies.

Sr. Lluís Giralt (CIU-VIA):
Jo tinc varies coses a dir però intentaré ser breu.
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PREGUNTA. Respecte a un punt que han introduït en aquest Ple els regidors de Fem Poble i
que també han exposat a l’opinió publica, que es un tema de la contractació d’un treballador.
L’informe de la secretaria era clar i concloent, que deia que s’havia fet sense cap selecció
prèvia. Nosaltres vam demanar en el seu moment l’informe del decret que hi havia en aquesta
aprovació. Vam veure que hi havia aquesta situació i lo que vaig fer al darrer Ple, va ser anar a
veure al Sr. Perona i comentar-li el tema. Ell em va dir que no era una situació legal i jo estic
esperant que m’envií la documentació. Li faig ara de manera formal. Jo vaig considerar que era
un tema prou delicat i que entenia que havia de tenir la versió de tothom i ho vaig fer d’aquesta
manera que us agrada a vosaltres, al govern, que és parlant les coses. Solució. No he rebut
cap resposta. Per tant, a vegades crec que hi ha temes que considero que no cal portar a la
vida publica però l’experiència t’ensenya que és la manera. En tot cas avui doncs ho exposo
aquí. Entenc que l’informe de secretaria en aquest cas es molt clar. Sembla que hi ha una altre
opinió per part del govern que la voldria saber i conèixer de manera formal, se que l’opinió
publica ha surtit sortit alguna cosa, però en tot cas ho demano formalment.
Respecte al pressupost participatiu que comentava el Sr. Carandell, felicitar-nos de la resposta
doncs això ha sigut sorprenent. 67 propostes, amb moltes votacions. Penso que la població ha
respost més bé del que ens podíem pensar i per tant, en aquest sentit doncs, felicitar-los a tots.
Dit això i en la Junta de Portaveus es va discutir llargament, però no voldria entrar tan
llargament, però si que nosaltres considerem que hi va haver coses que s’han de millorar molt.
Per que han funcionat de manera incorrecta. Això és un tema de la tria que es va fer per part
de la comissió, que si mires el detall, está ple de incongruències i hi ha diferents maneres de
tractar les diferents propostes. Desprès hi ha una cosa que també deia la pròpia intencionalitat
política del govern amb aquesta acció, que era que hi hauria un assessorament a la gent que
feia les propostes, per tal d’ajudar-los. No ens consta que hi hagi sigut. Al contrari, que s’han
pres decisions molt concretes, amb aspectes concrets, que amb una trucada d’aclariment
s’haurien arreglat. I que nosaltres sapiguem, no s’ha fet. I finalment, hem estat repassant els
compromisos que vam discutir a les Juntes de Portaveus, que havia agafat la idea en aquest
procés, del paper que havien de tenir els grups politics. L’altre dia, a la Junta de Portaveus, ja li
vam dir tots els grups de l’oposició, que enteniem que nosaltres havíem de tenir un paper.
Consideram que, en aquest cas, no era un concurs de contractistes sinó que, era una cosa que
després es posava a l’opinió publica. Doncs que hi havia de haver un vist i plau polític. Així ho
vam entendre tots i al final es va concretar en el propi reglament, que els grups de l’oposició,
els grups polítics del Ple, tindriem una informació permanent del que estava passant. La
informació que vam tenir en el cas del procés, ha sigut la mateixa que ha tingut qualsevol
ciutadà. És una cosa que hauríem de canviar nosaltres. Ho enteníem així. Us vam insistir molt
en aquest paper dels grups polítics i no s’ha donat. La qual cosa no ens agrada. Entenc que hi
faltava una mirada critica a la feina que s’havia fet de manera més formal. Per tant, de cara a
un altre procés, entenem que les coses en aquest sentit s’han de millorar. I amb això estarem.
PREGUNTA. Respecte al pàrking dels Camils, jo entenc que vostè digui: No, és que ara son
20.000. És que ara son 300.000. Abans el Sr. Joan López ha fet una lectura de l’acord. Aquest
acord al que nosaltres vam portar una alegació, que per cert, a les preguntes i respostes diu
que se’ns a contestat, cosa que celebrem, que per cert encara no hem rebut cosa que diu que
ja rebrem, bueno l’esperem la resposta però en tot cas, ell ha llegit la proposta que hi havia i la
proposta que hi havia parlava de 300.000Euros. I ara ens han fet unes obres de 20.000. La
pregunta es molt concreta: Les obres de 20.000 substitueixen les de 300.000 o després de les
obres de 20.000Euros es faran les de 300.000Euros? És el que voldríem saber. Perquè, si
sembla que s’atura aquí, sembla que el govern a trobat una mica la “cordura”, que diuen els
castellans i no s’ha gastat o no es pensa gastar 300.000Euros en un terreny que no és seu, la
qual cosa no ens entrava al cap nostre ni a molta part de la població. Per tant, la pregunta és
molt concreta: Si això es queda aquí o no es queda aquí. Tot això més enllà de la lealtat
institucional que te un ajuntament que dóna un permís d’obres i permís d’activitat en el seu
moment, per fer una activitat i després li planta als morros la competència. Això es un tema que
ja discutirem en el seu moment. En tot cas la pregunta es molt concreta.
PREGUNTA. Respecte al pla d’usos de Local. El pla d’usos de El Local que es va presentar
l’altre dia en una reunió, es van presentar tres propostes. Aquestes tres propostes desprès, es
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van presentar a una comissió que hi havia per El Local, de les entitats. La comissió aquesta
que hi ha per les entitats no va entendre massa perquè s’havia contractat una empresa externa
per posar en paper, lo que deia la comissió del Local. Nosaltres tampoc ho entenem. Entenem,
amb tot el respecte, que el que va fer aquesta empresa, el personal de la Casa ho podia fer
perfectament. Es una cosa que nosaltres, quan estàvem al nostre govern, ho vam fer molt.
Aprofitar les competències i les qualitats del personal de la Casa sobretot, amb temes que
coneixen molt bé. Perquè, al Local s’hi han de fer unes obres i aquí, a la Casa, hi han
arquitectes tècnics que han dirigit i s’han responsabilitat d’unes obres però, en tot cas, el
govern doncs ha preferit contractar fora una empresa que fes les propostes. Es una manera de
fer, que nosaltres ja hem criticat diverses vegades.
Dit això, quins són els propers passos. No ho sabem. No sabem si hi ha hagut un acord amb
aquestes entitats. Si no hi ha hagut un acord amb aquestes entitats. per cert, el dia de la reunió
del Local, vàrem demanar alguns, jo mateix i em sembla que els altres grups de l’oposició
també, que se’ns passessin de les reunions que es fam amb aquestes entitats. Ho dic perquè,
a vegades, amb això faig un petit incís - estem en una situació una mica estranya, perquè, hi
han regidors que com que són membres d’alguna entitat hi van i llavors saben tot el que passa i
a les Juntes de Portaveus diuen, no es que es va dir això -.Ja bueno, esclar però.. entenem,
vam demanar les actes i que es digui exactament el que fem. Per tant, si es pot posar una
mica d’ordre amb lo que es pensa fer amb El Local i com es pensa gestionar i com tot aquest
gran procés de gestió dels equipament culturals del municipi es pensa gestionar amb conjunt o
no.
PREGUNTA. Hem sabut que la Diputació ha fet una sèrie de resolucions que afavoreixen al
nostre municipi. Ha aprovat uns ajuts econòmics complementaris per als municipis, per
inversions locals del capítol VI del pressupost. Això, si no m’han informat malament, es poden
presentar factures de coses fetes, per un valor de 127.481Euros. Voldríem saber quines
factures aniran aquí, si son coses fetes o coses a fer?
PREGUNTA. S’ha aprovat el programa complementari de millora de camins corresponent a
Sant Pere de Ribes per el valor de 48.174,16Euros. També voldríem saber quins camins
s’arreglaran, quin es el projecte?.
PREGUNTA. També sabem que s’ha aprovat tirar endavant la redacció d’un pla estratègic de
turisme de Sant Pere de Ribes. Volíem saber com s’estructurarà la redacció d’aquest pla
estratègic i quin paper tindrem nosaltres?.
Respecte les Juntes de Govern, hem vist que hi ha hagut l’adjudicació dels treballs
d’arranjament del solar del sector Can Jove de Sant Pere de Ribes. Abans el Sr. Joan López
deia quant havia costat la proposta més barata. Son 20.328Euros i em sembla que es va
aprovar amb aquest sentit.
PREGUNTA. Després l’aprovació valorada i estudi bàsic de seguretat i salut d’arranjaments de
camins de vianants de Can Lloses-Can Mercè. En aquest sentit hi ha una resposta que fan
vostés. Vam fer una pregunta en el sentit de que els veïns estaven d’acord de que s’arreglessin
els camins. esta clar. De fet és una de les propostes del pressupost participatiu i el que vam dir
nosaltres és, que ells no estaven d’acord amb les prioritats. La resposta diu algu així com que,
políticament ho hem de fer tot però en tot cas i continua havent aquesta disputa, entenem
respecte a las prioritats. Voldríem sapiguer com s’ha tancat això, ja que s’ha fet l’aprovació de
la memòria valorada. Saber si és el conjunt, o de les coses que s’han de fer.
PREGUNTA. Després també ens ha sorprès bastant, un punt del dia 7 de novembre. en el que
es fa l’aprovació pressupostos per els treballs d’anàlisi, inventari, valoració del pla director de
l’aigua del 2016. Aquí el que es fa és, fer l’inventari de la xarxa d’aigües que no la fa, per dir-ho
d’una manera, ni l’Ajuntament des de els seus propis serveis tècnics, ni Sorea, que és el que
les gestiona sinó, que s’encarrega amb una empresa externa per un valor, si no m’equivoco, de
8.900Euros. La veritat és, que voldríem saber perquè. És a dir, aquest tipus d’inventari es una
mena d’auditoria de lo que ha donat Sorea? Era estrictament necessari que es fes? Ho dic
perquè desprès amb el tema del pla director, es van aprovant coses ara al novembre, molt amb
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paral·lel i s’encarreguen coses molt en paral·lel a la discussió del pressupost i nosaltres de fet,
sabeu que ho hem dit altres vegades aquí, un dels temes era el pla director de l’aigua i veiem
que lo més calent esta a l’aigüera, que en aquest cas ve molt a consideració. Per tant, primer
voldria que em justifiquessin la necessitat extrema d’encarregar aquest inventari que, perdoneu
que us ho digui però, entenc que lo que farà l’empresa que l’ha guanyat es, anar a preguntar a
Sorea, perquè és que al final, les coses son com son. No crec que vagi a repassar-ho un per
un, sinó que farà una inspecció, el que sigui i a veure si era estrictament necessari.
PREGUNTA. Amb respecte a les preguntes anteriors, vam fer unes preguntes sobre les
persones que dormen i mal viuen a l’antic edifici de la Peugueot. Vam fer aquesta pregunta i la
resposta se’ns ha fet des de disciplina urbanística. Una resposta absolutament correcte. Voldria
fer la mateixa pregunta però, que la resposta se’m fes des de Serveis Socials, que entenc que
anava per aquí.
PREGUNTA. Hem rebut avui un escrit de Comissions Obreres del Comitè de Treballadors,
respecte al tema dels indefinis no fixes i diuen que hi ha hagut una resolució on en aquest
sentit, de gent que no s’els hi va renovar el contracte, quan tirat pels jutjats, els jutjats els hi han
donat la raó. Sabem, per que havíem estat al govern, que es una cosa que passa i el jutjats
reclamen des de fa temps que hi hagi una resolució prèvia per no haver d’anar als jutjats. Es un
tema molt complex. No se si ha evolucionat des de que vam deixar el govern i vam deixar les
responsabilitats directes amb aquest tema. Voldria saber doncs, si l’Ajuntament té algun
posisionament a fer amb aquest sentit?
PREGUNTA. I finalment ja molt concret. Els containers del pàrking del Mercadona hi ha dies
que fan una pudor a peix bastant important. Que es gestioni perquè no generi un tema amb els
veïns. Per part meva res mes gràcies.
Sra. Alcaldessa:
Moltes gràcies, algu més de CIU-VIA? Doncs, donaria ja fetes totes les preguntes i ara si que
voldria convidar també als portaveus. Avui es l’últim Ple que la nostra secretaria ens
acompanya, Margarita. I si que voldria donar la paraula als portaveus si voleu expressar perquè
l’acte que vam fer de comiat diguem-ne van parlar els alcaldes però no els portaveus dels
grups. Per tant, si algú te alguna paraula de comiat doncs endavant si us plau.
Sr. JOSEP GRAELLS I ROS (ERC)
Serem breus i així també li faré un favor a la Margarita. Jo, com a portaveu d’Esquerra em vaig
incorporar fa un any, any i mig, i en sense cap experiència I l’únic que puc dir és que agraeixo
molt l’ajut que sempre he rebut per part d’ella. Perquè incorporar-se a un Ple, regidors, és
complicat, perquè hi ha moltes coses que et venen de nou. I sempre que hem preguntat
alguna cosa i hem necessitat alguna cosa, tot han sigut amb amabilitat, amb somriure, i ha
facilitat moltíssim feina. I ara que ja estem acostumats.. Be, li desitjo que disfruti molt de la
jubilació amb els seus. I agrair-li sobre tot, en el poc temps que he pogut, que hem pogut
treballar. Moltíssim sort.
Sr. JOSÉ ASÍN FERNANDEZ (PPC)
Hola Margarita. Yo espero que no sea un adios, sinó un hasta pronto. Nos veremos por el
pueblo no? Bueno, nosotros te dedicamos unas palabras: Si una secretària es una pieza
importante en un ayuntamiento, más lo es una persona que siempre está disponible a ayudar,
que siempre se pone al telefono cuando tienes una duda, que siempre està ahí para ayudar a
los concejales a hacer bien su trabajo. Esa es y ha sido Margarita. Una amiga. Y en nombre
del grupo municipal del Partido Popular y de todos los concejales de nuestro partido desde
1995, darte la gracias Margarita, por tu dedicación y trabajo en este Ayuntamineto. Y desearte
lo mejor en tu nueva vida. Esperemos que sea tan llena como la que has tenido aquí. Nosotros
agradecerte todo, y sin tu ayuda a veces no hubieramos podido hacer nada. Gracias Margarita.
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Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA (FEM POBLE)
Margarita. Nosaltres no fa tant que ens coneixem. Ara fa dos anys, quan ens varem envalentir
per muntar la formació i el primer que vas dir, va ser: com no arribeu després del treball que
m’esteu fent fer... Quina sort que només ens vas tirar enrere més de 250 signatures, de les 800
que vam presentar. I necessitàvem 500. I que patíem fins l’últim moment. En altres pobles ens
deien, hòstia, què exigent que és la vostra secretària. Bé, des de el nostre grup et volem donar
les gràcies per tot l’assessorament que ens has donat. Per la bona feina en tot aquest temps
que has realitzat però, sobre tot, per estar disponible sempre que t’hem necessitat. I com no,
per concedir-me els meus “cinc minuts” que demano sempre, que bé, ara els tindrà que
soportar el Santi. Després d’aquesta dedicació de 35 anys, entenem que tinguis ganes de
marxar i gaudir de la família. Esperem i desitjem que així sigui. Molta sort Margarita.
Sr. TOMÀS CARANDELL (UM9-CUP)
Per part del nostre grup municipal, afegir-nos a les mostres d’agraïments per la tasca
realitzada. Desitjar-te que puguis gaudir d’aquest merescut dret, que és la jubilació. I també, en
nom de tots els companys i companyes de la nostra formació, que han esta regidors, que han
pogut treballar colze a colze amb tu, doncs, també agrair-te tota la feina. I també com un
reconeixement a tots els treballadors públics, que sovint he maxacat. Un que també ha tingut la
sort o la desgracia d’estar a la oposició i al govern i treballar colze a colze, doncs, moltes
gràcies per la feina i que tinguis molta sort.
Sr. LLUIS GIRALT I VIDAL (CIU-VIA)
Jo tinc aquest doble paper. De portaveu i exalcalde. A la festa que es va fer l’altre dia, privada,
en tot cas, no pas pública.
Ja t’ho vaig dir. i de fet aquell dia m’ho vaig preparar, perquè la veritat és que t’ho volia dir bé.
Avui no m’ho he preparat però, en tot cas, la sinceritat en què l’agraïm l’ajuda que ens has
donat, de fet és la mateixa, o més, només podem donar-te agraïment. Per tot. Pels informes
favorables i també per l’avís dels informes desfavorables. Perquè, quan assumeixes
responsabilitat, és molt important que algú et digui, aquí no vas bé, aquí no hi ets, aquí estàs
fent una gestió incorrecte. Entenc que és una feina i no sempre s’accepta i de moment
t’enfades però, entenc que aquesta és una de les feines principals. Nosaltres, amb els
companys de Unitat Municipal 9, quan vem estar al govern, diria que vem abusar una mica de
la confiança amb la Maragartia. Ho dinc en el sentit de la política. Realment ens hi vem
repenjar molt. Ella ens va respondre absolutament professionalment, que això és d’agrair. I
com a grup de l’oposició, com a membre de l’oposició, penso que sempre has estat, que ets un
referent i en aquest sentit, llegim els informes, llegim per baix si és favorable o desfavorable i
ja tires I penso que en aquest sentit, que de cara a la gent que ens està veient pels mitjans de
comunicació, també dir la importància de la feina que ha fet la Margarita. Que li ha tocat fer-la
des de que va venir aquest poble. Han estat trenta-cinc anys que està en aquest poble. I
aquest municipi, ha passat de ser un nucli molt rural a un poble residèncial i actiu, que sempre
ho ha sigut, amb quinze mil habitants, i un petit nucli urbanistic, amb unes dificultats
immenses, a un poble fet i refet com és Les Roquetes, no? I això ella ha viscut el procès més
que ningú. I és allò que es diu: Si les parets parlesin...Jo crec que si la Margarita parlés... Algun
dia li hauriem de dir que parli i que ens expliqui l’evolució d’aquest poble, cosa que els
historiadors no se si t’ho vindran a preguntar. Pot ser algun dia sigui així. per part nostre un
agraïment complert i ja ens anirem veien. Ja t’ho vaig dir, compartirem els carrers com a veïns
que som. Gràcies.
Sra. ABIGAIL GARRIDO TINTA (PSC)
Bé Margarita. Ha arribat el moment, que ho pensava que no arribaria. Que li vaig dir quan em
va comentar, em jubilaré. Bueno, ens jubilarem juntes al final de la legislatura, no Margarita? I
acompanyem en aquest procés, dèiem i parlàvem entre les dues fent una mica de broma. Però
sí que ha arribat el moment. I jo et vull agraïr d’una manera molt personal però, també en nom
de tot l’equip, et volem agraïr la teva vocació de servei públic. Perquè és una de les coses que
54

Ple ordinari
22 de novembre 2016

al llarg d’aquest anys hem volgut compartir. I jo he vist i he pogut palpar. I la lleialtat a la
Institució. Aquestes són coses que es tenen en poca consideració però són coses que són
vitals en l’exercici d’allò que és públic. I aquestes dues coses jo les he vist amb tu. Les han
pogut veure durant aquest temps, els regidors que porten menys temps. I és una cosa que
comentava. Aquesta vocació de servei públic, de titar endavant, de que la Institució tiri
endavant, del que representa un Ajuntament pels ciutadans i ciutadanes. I per tant, agrair-te tot
el temps dedicat, el Lluís ho deia, de informes favorables i desfavorables. Al final hem de
prendre tots decisions, eh Lluís, aprovant, de vegades, amb informes desfavorables també.
Bueno, això és també aquest exercici, de vegades dius, són interpretables també les coses. Tot
aquest món, diguem-ne que representa doncs la fiscalització d’un Ajuntament. Agrair-te amb
aquest ulls amb els quals has mirat sempre Sant Pere de Ribes. L’has fet casa teva. Estàs
vivint, has format la teva pròpia família. I això ha fet que aquesta trajectòria de l’Ajuntament,
com molt bé deia el Lluís, l’has tingut molt ben apamada, durant tots aquest anys. Per tant, crec
que ets una privilegiada també. Perquè veure l’evolució d’un municipi com és Sant Pere de
Ribes, ha estat també un privilegi. No tothom ho pot explicar. I segurament ens deus un llibre,
amb totes les anècdotes que has pogut viure en aquests anys. Ara tindràs més temps pels
teus. També sempre és un temps robat. Pels que ens dediquem a tot l’afair públic, és un temps
que moltes vegades robem a la família. Quan parlem de conciliació, mira quines hores estem
acabant un Ple. Per tant, moltíssimes gràcies i et desitjo, et desitgem per part de tot el grup, el
millor, i els millor encerts en la nova etapa que comences. Gràcies.
I ara ens ha demanat la paraula, les poques vegades que ens ha demanat la paraula, per tant
tens la paraula, Margarita.
Sra. MARGARITA SANZ GOZALEZ
Gràcies. Uf, avuí és el meu últim Ple. Desprès de trenta-cinc anys i tres mesos. És veritat. Vaig
arribar aquí el trenta-u d’agost. I recordo el primer Ple, el quatre de setembre. Amb tots el
dictàmens en català. Era la primera vegada que arribava a Catalunya. No tenia ni idea. I el que
vaig haver de fer, va ser estudiar-me de memòria els dictàmens, per jo poder llegir-los desprès
i traduir-los al castellà. O sigui, que va estar un Ple totalment diferent al que avui hem tingut,
no?
Quan vaig arribar, i ja ho vaig dir en l’acte de l’altre dia que en vareu oferir, vaig arribar per un
any. Evidentment, la meva família era de Segovia, els meus pares, els meus germans estaven
a Segovia. La meva intenció havia estat que em donessin un municipi dels voltants de la meva
terra i resulta que vaig aterrar aquí. Llavor vaig dir: vindré, evidentment, com no podria ser d’un
altre manera, tot i que el meu pare no volia que vingués perquè era massa lluny però, prendrè
possessió i estaré un any o dos anys, quan pugui concursar. I després marxaré de Ribes i aniré
a la meva terra. Bé. Això no va ser possible. En el seu moment, la rebuda com va dir el Xavier
no va estar bona. Home, va estar dolç, perquè vem entrar tres persones, la Belen, la Montse
Ràfols i jo el mateix dia i a la mateixa hora, i ens van fer un esmorzar, amb lo qual va estar
dolç. Ens va sorprendre i tot però, acte seguit, em van presentar el professor de Català. El
mateix dia. I per cert, era andalús i molt bon professor. Bé les relacions, ja ho sabeu, no van ser
gaire bones. Ja ho va dir en Xavier l’altre dia però, tinc que dir que al cab del temps, es van
canviar i la relació va ser magnifica. per tant, agraeixo al Xavier Garriga, que va estar molt bon
alcalde, tota la confiança que em va donar, després de lo malament que m’ho va fer passar
durant un període de temps però, que després ens vem entendre molt bé. Que vem tenir molt
bona amistat i que encara ara la continuem mantenint. Evidentment va ser molts anys alcalde,
i com diuen a la meva terra “el roce hace el cariño”. Amb tots els informes desfavorables i totes
les disputes que vem tenir, evidentment, com quasi bé amb tots vosaltres. Cadascú però, dins
del seu lloc.
Desprès va venir en José Antonio Blanco, amb el que em va passar més del mateix. Quan uns
estaven a l’oposició semblava que teníem més bona relació amb mi, que quan estaven a
l’equip de govern. Després pensaven que havia tingut més amb els que havien estat
anteriorment. Bé, també va ser una etapa amb les seves “luces y sombras” no?. Però també
ens vem entendre i mantenim la amistat, i bé, espero que continuem igual fins el que duri.
També vem estar molts anys. Precisament per això, que fins l’any 2013, només vaig conèixer a
dos alcaldes. Desprès va canviar la Corporació i va estar l’Anna Gavaldà, que deia l’altre dia
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que havia discutit molt amb mi. Sí, però ens vem entendre molt bé. Tenia unes ganes de
treballar bestial, perquè entrava de nova. Però, era molt decidida. I va tenir uns moments molt
durs, en uns temes difícils quan va tenir que prendre una decisió difícil però que, mira, va
resultar al final bé, perquè la justícia li va donar la raó, amb lo qual, jo em vaig posar molt
contenta per ella. Perquè ho havia passat molt malament.
I en Lluís. Jo crec que és de tots, amb el que menys m’he esbarrellat. Perquè ha estat una
relació molt cordial, crec jo. I ens vam entendre molt bé, encara que a vegades ens discutíem
pel tema dels informes. De tota manera, no recordo una situació que hagi estat ni tensa ni dura,
absolutament res. Amb lo qual ho agraeixo.
I també vull parlar dels regidors. Com heu parlat vosaltres i ara que tinc la paraula em toca a
mi. I diré el que he dit moltes vegades en privat i ara ho dic en públic. Jo us admiro, de veritat. I
us admiro perquè teniu una, no se, una cosa especial. La forma de dedicar-vos a l’Ajuntament,
a la cosa pública en general, per absolutament res. Perquè esteu aquí i esteu dedicant, com
avuí hores, temps, quan podríeu estar dedicant-lo a la vostra família, o a una activitat lúdica
que us interessi. I esteu aquí, treballant por i per a el municipi. Per i per a el veïns. I això és
d’agraïr. En un temps en que el polítics tenen molt mala premsa, no?, perquè estan de “capa
caida”, pues, jo trenco una llança pels regidors, pel polítics municipals, que són molt a prop dels
veïns. Sempre heu estat admirables per mi, perquè li dediqueu, perquè jo ho he viscut desprès
de trenta-cinc anys, li dediqueu un temps que no tothom està disposat a fer-ho i absolutament
per res. Per unes assistències que no son ni retribucions. Ni són retribuïbles tota la dedicació
que teniu. I penso que, perquè la gent sàpiga el que és ser un regidor, havien de passar una
mica durant un temps i ser regidor. Perquè és molt difícil prendre decisions i és difícil i dur
prendre decisions i acontentar a tothom. Això és evident. Per tant, un aplaudiment de part meva
per tota la gestió de tots els regidors i regidores que han passat per aquest Ajuntament i que jo
he conegut. I que sé que tots, amb les seves ideologies i demés, han treballat pel bé comú, del
municipi de Sant Pere de Ribes. I vull que tot el municipi ho sàpiga perquè és així. I desprès
vull agrair al meu personal, al personal de la Casa que, si jo no vaig marxar en el seu dia com
vaig dir, és perquè a més a més de la relació amb els regidors i tot el demés, el que jo no
marxes, va ser pel personal de la Casa. Per que em va acollir. No només han estat companys
de treball sinó, que també han estat amics. Perquè desprès de treballar a l’Ajuntament,
nosaltres sortíem al carrer i érem amics. I ens divertíem conjuntament. Perquè jo, al arribar aquí
no tenia amics. Per tant, em vaig emparar amb el personal de la Casa. I vem arribar a tenir una
relació tant, tant bonica d’amistat, que al moment de intentar marxar d’aquí, vaig dir: doncs no
m’en puc anar perquè deixaria molta gent aquí, que em faria molta pena marxar. I llavors, és
per això que em vaig continuar quedant. I em vaig quedar. Ique s’han passat trenta-cinc anys.
Dubto molt que dels vuit mil i pico municipis hi ha, hi hagin molts secretaris que han estat
trenta-cinc anys com jo, en el mateix municipi.
Doncs agrair a tot el personal, el que més directament ha treballat amb mi. El Santi, que ha
estat durant deu anys, el meu “apoyo” i el meu “sustento” perquè és qui m’ha ajudat a portar la
Secretaria; al Lluís, que tothom el coneix, que és un administratiu però que fa unes funcions de
tècnic des de fa molt de temps i que en sap moltíssim, que s’ha especialitzat en el tema de
contractació; a la meva Montse, que no me la toquen, sinó no sabria que fer sense ella,
perquè em porta l’agenda, em porta totes les reunions que tinc, absolutament tot. El Manel
Rossell, que bé no diré res, perquè és com un germà per a mi. La Mari Nieto i l’Anna que s’han
incorporat ara però també és un exemple de tot el personal, des de les OAC’s, passant per
Urbanisme, l’Esteve Redreça, la Rosa Ramos, la Cèlia. Jo que sè. Tothom. I agraeixo molt la
relació d’amistat i de companyerisme que han tingut amb mi. I que me’n vaig super contenta.
Me’n vaig, però em quedo en el municipi. Perquè jo soc, anava a dir ribetana, però soc de Sant
Pere de Ribes. Bueno, a mi em van ensenyar que Ribes era Ribes i es deia Ribes. Per això dic
que soc ribetana. Però, al menys visc al nucli de Ribes. I per tant, que no me’n vaig. Que em
quedo aquí, al municipi i a disposició del que vulgueu. Encara que ara no gaire, perquè m’he
jubilat. Però, si tinc que donar un cop de mà, aquí estic pel que vulgueu o necessiteu.
I no m’allargo més perquè és molt tard, i agrair-vos la vostra relació, la vostra comprensió,
també quan he fet informes desfavorables, la vostra amistat i demano perdó pel errors, també,
que els he tingut. I que me’n vaig molt contenta i que soc aquí. Moltes gràcies.
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