Ple ordinari
20 de desembre de 2016

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2016
Sant Pere de Ribes, el dia 20 de desembre de 2016, quan són les sis i quaranta-cinc
minuts de la tarda, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de sessions
de l’Edifici institucional de la Vinya d’En Petaca (Les Roquetes), sota la presidència de
l’alcaldessa - presidenta, Sra. Abigail Garrido Tinta, a l’objecte de dur a terme la sessió
ordinària del Ple de la Corporació, a la qual prèviament han estat tots convocats, i assistits per
mi, la sotasignant, el secretari general accidental, el que ho és de l’Ajuntament, Santiago
Blanco Serrano
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Cap
Absents sense justificació
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Secretaria General
Sr. Santiago Blanco Serrano

secretari general accidental

Intervenció
Sr. Carlos Garcia Lucas

interventor

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta 22 de novembre de 2016.
2. Donar compte de Decrets novembre.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
3. Aprovació Reglament d’ús de l’Espai Jove Ribes
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I
D’OCUPACIÓ

4. Aprovació inicial Pressupost General 2017.
5. Aprovació RLT i Plantilla.
6. Aprovació Massa Salarial del personal laboral per l’any 2017.
7. Aprovació modificació Pacte de Funcionaris en relació als quadrants de la Policia Local de
l’Ajuntament.
8. Aprovació pròrrogues dret adquisició voluntària habitatges de lloguer SUPP9.
9. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per al Servei
d’habitatge.
10. Extrajudicial de crèdit.

ALTRES ASSUMPTES
11. Mocions:
11.1. Moció del Grup Municipal Socialista de Sant Pere de Ribes demanant l’inici dels
processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació.
11.2. Moció del Grup Municipal CIU-VIA per millorar les mesures urgents per pal·liar els
efectes i eradicar la pobresa energètica.
11.3. Moció d’Agrupació Fem Poble contra el recorriment de les sentències judicials contra els
treballadors de l’Ajuntament, i contra l’execució de la Reforma Laboral del PP.
11.4. Moció del Grup Municipal UM9-CUP, per la reprovació de la gestió del govern pel que fa
als Recursos Humans i l’assumpció de responsabilitat polítiques.
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12. Respostes preguntes Ple anterior.
13. Precs i preguntes.

Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia la Sra. alcaldessa, dona la benvinguda
al secretari general accidental, Sr. Santiago Blanco Serrano en la seva estrena.
També llegeig un escrit de repulsa sobre els atemptats Alemanya i Turquia:
Ahir a la tarda, un camió, va interrompre en un mercat nadalenc alemany, deixant almenys,
dotze morts i quaranta-vuit ferits, fets molt semblants a l’atemptat del passat juliol a la ciutat
francesa de Niça, van passar en un dels lloc més turístic d’alemany on se celebra el mercat de
Nadal, un dels més antics i populars del centre de Berlín Oest, al costat de l’Església memorial
Kàiser Guillermo, un cinema mol conegut, i un centre comercial es troba al lloc.
A Turquia, també l’ambaixador, Andrei karloff, va ser assassinat per un pistoler turc de vint-idos anys, que reclamava venjança de la ciutat siriana d’Àlep.
A Zurich, la capital de Suïssa, també va haver un atac. Tres persones van resultar ferides en un
tiroteig en un centre islàmic, tot i que encara queda per aclarir els fets.
Volem reafirmar el nostre rebuig a la violència i al ferm compromís a la defensa dels valors
democràtics, per i garantia de la convivència de viure en Pau. Voldria fer aquestes paraules
d’esment, si voleu també podeu intervenir en aquesta qüestió, el portaveus.
Pren la paraula el Portaveu de CIU-VIA, Sr. Lluís Giralt Vidal: Cada Ple, hem de lamentar
situacions de violència, molt lamentables, i molt incomprensible. També per desgracia i sembla
que es un tema crònic m’agradaria dir de la ciutat d’Àlep, que les imatges simplement fan
esgarrifar i no s’entén com podem arribar a aquestes situacions tant increïbles. Només dir que
de vegades només ens despertem quan afecta el que és el que entenem com a món
occidental, però que realment la guerra siriana està en uns nivells, que a veure quan s’acaba,
perquè això no entra dins la comprensió, res més.

1. Aprovació acta 22 de novembre de 2016.
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta del dia 22 de novembre de 2016, per unanimitat
dels vint-i-un membres presents.
2. Donar compte de Decrets novembre.
Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1078

INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS
DENÚNCIES

02/11/2016

2016 / 1079

IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES GENERIC

02/11/2016

2016 / 1080

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
02/11/2016
16050454, del dia 28 d’octubre de 2016, format per 3
infraccions, per un import de 300,00.-€, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor

2016 / 1081

REQUERIR a l’interessat realitzi les actuacions de
02/11/2016
neteja, desbrossament, sanejament de la finca
emplaçada a l’Avda. Santa Isabel, 54, del Vallpineda,
per tal de garantir les condicions de salubritat i
seguretat

2016 / 1082

REQUERIR a l’interessat realitzi les actuacions de

02/11/2016
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neteja, desbrossament, sanejament de la finca
emplaçada al Passeig Miramar, 47, del Vallpineda,
per tal de garantir les condicions de salubritat i
seguretat
2016 / 1083

REQUERIR a l’interessat realitzi les actuacions de
neteja, desbrossament, sanejament de la finca
emplaçada a l’Avda. Santíssima Trinitat, 67, del
Vallpineda, per tal de garantir les condicions de
salubritat i seguretat

02/11/2016

2016 / 1084

Aprovació avançament paga de nadal 2016 a favor
de M.P.P.

03/11/2016

2016 / 1085

Aprovació nomenament policies locals a favor de
E.B.C. i D.C.R.

03/11/2016

2016 / 1086

Aprovació contractació de la Sra.I.G.P.D. amb
caràcter interí a partir del 5 de novembre de 2016 i
com auxiliar tècnic de serveis a les persones fins
cobertura definitiva de la plaça

03/11/2016

2016 / 1087

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
tancament del C. Eduard Maristany amb C. Sitges a
nom de Grues i Materials Malloll, SL i amb número
liquidació 201636964

04/11/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1088

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
04/11/2016
càrrega i descàrrega per mudança al C. Dr. Marañón,
31 / C. Les Planes, 16 a nom del Sr. Javier Valeriano
Correa i amb número liquidació 201636959

2016 / 1089

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de vehicles a l'Av. Anglaterra, 26,
Bxs- 01 a nom de la Sra. Consuelo Polonio García i
amb número liquidació 201636946

04/11/2016

2016 / 1090

El Sr. Jose Antonio Sánchez Linares sol.licita gual
permanent al cr. Sagunt, núm. 42 amb autoritzacio
del propietari

04/11/2016

2016 / 1091

Aprovació contractació com auxiliars administratius, a 04/11/2016
partir del 8 de novembre i fins el 31 de desembre de
2016, amb contractes d'obra i servei a RI.L.M. i
D.T.LL

2016 / 1092

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

07/11/2016

2016 / 1093

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL EN
PRÀCTIQUES VINCULAT AL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL

07/11/2016

2016 / 1094

Aprovació liquidacions i autoliquidacions octubre
2016.

07/11/2016

2016 / 1095

Aprovació modificació pressupost numero 22/2016

08/11/2016

2016 / 1096

Aprovació transport d'aliments del pla d'ajuda
alimentària a les persones més desfavorides 2016 2ª fase

09/11/2016

2016 / 1097

El Sr. Francisco Bendicho Mora sol.licita fer reformes 09/11/2016
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al bany canvi rajoles al cr. Barcelona, 5
2016 / 1098

L'empresa Innovaledd Bcn SL sol.licita zona de
09/11/2016
carrega i descarrega a la Rbla del Garraf, 88 de 9 mts
12 hores

2016 / 1099

Contractació Sr. Ignacio Javier Botella com a
treballador social, per subtitució de la Sra. Eva
Torralba, a partir de l'11 de noviembre de 2016 i fins
la tornada de la titular o com a màxim fins el 31 de
desembre de 2016 prorrogable per acte exprés.

10/11/2016

2016 / 1100

Contractació sobre substitució d'un contracte d'un
acompanyant amb un contracte d'obra i servei
determintat en el programa complemtari de Foment
de l'Ocupació. Sra. Nuria Casademont de l'11 de
noviembre al 31 de desembre de 2016

10/11/2016

2016 / 1101

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
tancament del C. Carles Buigas, 57 a nom
d'Electrodomèstics Fonoll, SL i amb número
liquidació 201637032

10/11/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1102

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de vehicles al C. Cristòfol Mestres,
54 a nom del Sr. Kellal Kacim i amb número
liquidació 201637037

10/11/2016

2016 / 1103

Llicència per ocupació de la via pública atorgada a
DAREBANY, SL en concepte de zona de càrrega i
descàrrega (11 m.l.) a la Rambla del Garraf, 78
(liquidació número 201637049)

10/11/2016

2016 / 1104

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic per
10/11/2016
entrada i sortida de vehicles al C. Abelardo Trenzano,
14 a nom del Sr. Juan Carlos Carrera Daquinta i amb
número liquidació 201637075

2016 / 1105

SRA.ANA MARIA QUER MARTINEZ RB. DEL
GARRAF, 80 LES ROQUETES GUAL CARREGA I
DESCARREGA 12HORES

10/11/2016

2016 / 1106

Aprovació comissió de serveis policies locals

10/11/2016

2016 / 1107

Anul·lació reserva de crèdit per import de 180€

11/11/2016

2016 / 1108

Aprovar autoritzar a ARAG la reclamació judicial, en
defensa dels interessos de l'Ajuntament, contra
GENERALI ESPAÑA, per import de 1.105,01€ pels
danys ocasionats en un accident de trànsit a la
Rambla del Garraf

11/11/2016

2016 / 1109

Baixa del padró municipal d’habitants de Sant Pere
11/11/2016
de Ribes per no complir les condicions de residència
que estableix l’article 54 de l’esmentat reglament.

2016 / 1110

INCOACIÓ GENERICA EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

2016 / 1111

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
11/11/2016
sancionador 1600002470 CRM, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2016 / 1112

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.

11/11/2016

11/11/2016
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16051695, del dia 04 de novembre de 2016, format
per 1 infracció, per un import de 100,00.-€, per
desconeixement de la identitat del presumpte infracto
2016 / 1113

IMPOSICIÓ GENERICA DE SANCIONS MULTES

11/11/2016

2016 / 1114

Estimar els recursos presentats en els expedients
sancionadors 1600001650 GCS, SL, incoat per
infracció de circulació, en el sentit de deixar sense
efectes les sancions imposades, procedint a
l’arxivament dels respectius expedients.

11/11/2016

2016 / 1115

Imposar al Sr. I.B.G. amb DNI 39875537T la sanció
de 100,00.-€., com autor de la infracció tipificada en
l’art. 154.01 del Reglament de Circulació

11/11/2016

2016 / 1116

L’arxiu de l’expedient 1000002716 a nom del Sr. H.H. 11/11/2016
amb NIE número X5222056K, com a autor d’una
infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.01.

2016 / 1117

L’arxiu de l’expedient 1300001160 a nom del Sr.
J.M.D.C. amb DNI número 52210711K, per haver
sentència condemnatòria del Jutjat d’Instrucció 3 de
Vilanova i la Geltrú

11/11/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1118

L’arxiu de l’expedient 1300002496 a nom del Sr.
P.G.V.D.B. amb NIE número Y2638526A, com a
autor d’una infracció al Reglament de Circulació
previst en l’article 20.01.

11/11/2016

2016 / 1119

L’arxiu de l’expedient 1400004145 a nom del Sr.
11/11/2016
G.G.M. amb NIE número X5789250N, per haver
sentència de conformitat del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú

2016 / 1120

L’arxiu de l’expedient 1400004514 a nom del Sr.
J.G.E. amb DNI número 52422812Q, per haver
sentència condemnatòria del Jutjat d’Instrucció 3 de
Vilanova i la Geltrú

2016 / 1121

L’arxiu de l’expedient 1500000430 a nom del Sr.
11/11/2016
F.M.P. amb DNI número 35059939G, per haver
sentència de conformitat del Jutjat de Primera
instància i Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú

2016 / 1122

El Sr. Aniceto Juarez del Aguila, sol.licita ocupacio
via publica per bastida del dimarts dia 15 fins el
divendres 18 cr. Roger de Flor, 20-22

11/11/2016

2016 / 1123

MERCEDES ZAMORA LOPEZ C/ALMOGÀVERS,
15-17 LES ROQUETES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA:
MÀQUINA ELEVADORA

11/11/2016

2016 / 1124

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
11/11/2016
entrada i sortida de vehicles al C. Comtes de
Barcelona, 5, 01-03 a nom de la Sra. María Jesús
Plaza Rodríguez i amb número liquidació 201637082

2016 / 1125

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
bastides al C. Major, 10 a nom del Sr. Artur Avilés
Soria i amb número liquidació 201637085

11/11/2016

2016 / 1126

Aprovació contractació personal garantia juvenil

14/11/2016

2016 / 1127

La Sra. Josefa Lopez Manzanares Naranjo sol.licita

14/11/2016

11/11/2016
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llicencia obres per pintar sota del balcó
2016 / 1128

Llicència d'obres menors per a pintura dels baixos de 14/11/2016
la façana del c/ Major 11, atorgada a ALVID Integral
de Restauración, SL

2016 / 1129

INCOACIÓ GENERICA EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

14/11/2016

2016 / 1130

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
16052972, del dia 11 de novembre de 2016, format
per 2 infraccions, per un import de 400,00.-€, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor

14/11/2016

2016 / 1131

IMPOSICIÓ GENERICA DE SANCIONS MULTES

14/11/2016

2016 / 1132

L’arxiu dels expedients 201600003084,
14/11/2016
201600003086, 201600003087, 201600003088,
201600003089, 201600003090, 201600003091,
201600003092, 201600003103 i 201600003107, per
infracció a l’article 152.01 del Reglament de
Circulació.

2016 / 1133

Imposar a la Sra. A.M.S. amb DNI 38881416P la
14/11/2016
sanció de 100,00.-€., com autora de la infracció
tipificada en l’art. 154.01 del Reglament de Circulació

Codi

Descripció

2016 / 1134

L’arxiu de l’expedient 1500000712 a nom del Sr.
14/11/2016
P.O.L. amb DNI número 52210589Z, per haver
sentència de conformitat del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 4 de Vilanova i la Geltrú

2016 / 1135

L’arxiu de l’expedient 1300001200 a nom del Sr.
D.S.A. amb DNI número 47839494T, per haver
sentència de conformitat del Jutjat d’Instrucció 4 de
Vilanova i la Geltrú

2016 / 1136

La Sra. Elisabet Martínez Rodríguez sol.licita llicencia 15/11/2016
ocupacio via publica per mudança dia 15 de
noviembre al Cr. Almogàvers, 23

2016 / 1137

Aprovar la comissió de serveis a l'Ajuntament del Prat 15/11/2016
de Llobregat del policía Sr. Javier Llorca, i aprovar
l'adscripció temporal a l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes del policía Sr. Miguel Marin.

2016 / 1138

aprovació rebut 201637091 de data 14 de novembre 15/11/2016
de càrrega i descarrega per mudança a nom de
J.G.R. al C/Major, 37, Ribes

2016 / 1139

Aprovació liquidació al titular actual de l'immoble
15/11/2016
situat al carrer Margeners, 22 bxs 1ª a nom de Banco
Popular Español

2016 / 1140

Aprovació assignacions regidors octubres 2016

2016 / 1141

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
18/11/2016
tancament del C. Carles Buïgas, 57 a nom
d'electrodomèstics Fonoll, SL i amb número liquidació
201637094

2016 / 1142

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
18/11/2016
càrrega i descàrrega per mudança a l'Av. Josep Pere
Jacas ( darrera C. Nou, 71 ) a nom de la Sra. Ana
Inés Figuerola Font i amb número liquidació

Data Alta

14/11/2016

18/11/2016

7

Ple ordinari
20 de desembre de 2016

201637104
2016 / 1143

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de vehicles al C. Montagut, 6A a
nom del Sr. Alejandro Sebastián Noguera Guilera i
amb número liquidació 201637113

2016 / 1144

El. Sr. Francisco Bendicho Mora sol.licita una reserva 21/11/2016
d'estacionament per descàrrega de materials el
divendres dia 25 de novembre de 8 a 10 hrs al carrer
Barcelona, núm. 5

2016 / 1145

INCOAR expedient de protecció de la legalitat
21/11/2016
urbanística contra el Sr. Ricardo Casas Rabasa, en la
seva condició de titular de l’immoble emplaçat al
carrer Ginebre núm. 34, de Can Pere de la Plana

2016 / 1146

Nomenament Procurador per atorgar representació
processal d'aquest Ajuntament, en el Procediment
Judici verbal 637/2016 Secció C, Jutjat de Primera
Instancia 8 de Vilanova i la Geltrú

22/11/2016

2016 / 1147

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE
TREBALL MONITOR/A SEFED

22/11/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1148

Incoar expedient sancionador al Sr. M.R.H. amb DNI 22/11/2016
núm. 47843852B per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb la normativa de tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos

2016 / 1149

Requeriment licitador documentació contracte
concessió pistes de tennis i bar de Can Macia.

22/11/2016

2016 / 1150

Aprovació nomenament procurador i advocats
procediment abreujat 164/2016-M presentat per
E.M.M.

22/11/2016

2016 / 1151

Aprovació readmissió nul·litat acomiadament de la
Nuria Adam Contreras

23/11/2016

2016 / 1152

Aprovació sol·licitud de subvenció treball i formació
2016 per import de 234.357,33€

23/11/2016

2016 / 1153

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE
TREBALL TREBALLADOR/A SOCIAL

23/11/2016

2016 / 1154

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE
TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL

23/11/2016

2016 / 1155

Aprovació sol·licitud de subvenció agències de
col·locació 2016

24/11/2016

2016 / 1156

Aprovació conveni diputació Barcelona, Aj. Sitges,
24/11/2016
Ajuntament SPR obres pas de vianants a la Carretera
C-246

2016 / 1157

Nomenament funcionaris interins a tres agents de la
policia local

24/11/2016

2016 / 1158

Aprovació contractació auxiliar administrativa del 28
de novembre fins al 31 de desembre de 2016

24/11/2016

2016 / 1159

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
rodatge cinematogràfic al C. Blaumar a nom de
Mamma Team Productions, SL i amb número
liquidació 201637179

25/11/2016

18/11/2016
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2016 / 1160

Sol·licitud llicència d'obres menors per pintar façana
al Cró. Torreta a nom de la Sra. Noelia Baraje Güell
amb número liquidació 201637194

2016 / 1161

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
25/11/2016
tancament del Cró Torreta, 4 a nom de la Sra. Noelia
Baraje Güell i amb núm. liquidació 201637204

2016 / 1162

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
bastides al Cró. Torreta, 4 a nom de la Sra. Noelia
Baraje Güell i amb número liquidació 201637203

25/11/2016

2016 / 1163

SRA.MERCEDES ZAMORA LOPEZ
C/ALMOGAVERS, 15-17 LES ROQUETES
OCUPACIO VIA PUBLICA PER BASTIDA

25/11/2016

2016 / 1164

Aprovació pagament nomina novembre 2016

25/11/2016

2016 / 1165

ANDRES LIDON BLASCO C/ROGER DE FLOR, 24
LES ROQUETES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA:
MÀQUINA ELEVADORA

28/11/2016

2016 / 1166

baixes caducitat estrangers no comunitaris mes
d’agost

28/11/2016

2016 / 1167

Estimació recurs de reposició finca forestal per
incompliment normativa prevenció incendis al carrer
Ferret, 113- Can Lloses

28/11/2016

Codi

Descripció

Data Alta

2016 / 1168

Declarar al Sr. M.E.O. amb NIE núm. X9402418H,
28/11/2016
responsable de: Llençar a la via pública productes en
estat sòlid i/o líquid i imposar-li una sanció de 100€

2016 / 1169

Aprovació despeses en l'àmbit d'igualtat: conferència 29/11/2016
vinculada a la jornada del 25 de novembre

2016 / 1170

REQUERIR a Barna Resiencial SL, en la seva
29/11/2016
condició de propietari de l’immoble de la Rambla del
Garraf, núms. 13-17 (antiga Peugeot), per tal que, en
el termini de 15 dies, procedeixi a la neteja de la finca
i impedeixi l’accés lliure a la finca.

2016 / 1171

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
bastides al c. Pi, 22 a nom del Sr. Shaun Perkins i
amb número liquidació 201637223

30/11/2016

2016 / 1172

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per
contenidors al c. Lola Angalda, 13 a nom del Sr.
Agustín Gómez Juárez i amb número liquidació
201637221

30/11/2016

2016 / 1173

Pagament seguretat social octubre 2016

30/11/2016

2016 / 1174

Aprovació nomenament secretari general accidental a 30/11/2016
favor de Santiago Blanco Serrano a partir de l'1 de
desembre

25/11/2016

Demandes de Decrets:
- Sr. Daniel Carabantes (Fem Poble)
•

1086 - Contractació tècnic serveis a les persones: Intervenció 1467/Secretaria 371/RRHH
332 INTERVENCIÓ / SECRETARIA / RECURSOS HUMANS
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•

1091 - Contractació dos auxiliars administratives: Intervenció 1474/Secretaria 372/RRHH
322 INTERVENCIÓ / SECRETARIA / RECURSOS HUMANS
•

1099 - Contractació treballadora social: Intervenció 1507/Secretaria 386/RRHH 324
INTERVENCIÓ / SECRETARIA / RECURSOS HUMANS

•

1109 – Sobre les baixes d’empadronament, on hi ha gairebé una trentena de persones
afectades. Volen tota la informació al respecte. SECRETARIA

•

1151 - Readmissió nul·litat acomiadament: Intervenció 1576/Secretaria 409/RRHH 350
INTERVENCIÓ / SECRETARIA / RECURSOS HUMANS

•

1156 - Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Pere
de Ribes i l’ajuntament de Sitges sobre les obres de pas de vianants a la carretera C246a: demanen la informació pertinent sobre aquest decret i, també, saber si es
refereix a la zona de Rocamar (i si hi ha algun informe annex). SECRETARIA

- Sr. Tomàs Carandell Baruzzi (UM9)
•

DECRETS 1150 i 1151: sol·licita expedients i informes. INTERVENCIÓ / SECRETARIA

- Sr. Raúl Sánchez Villena (PP)
•

DECRETS 1079, 1080, 1144, 1164, 1167, 1168, 1170, 1171 i 1172: sol·licita còpia dels
decrets. SECRETARIA

•

DECRET 1170: vol saber si l’empresa Barna Residencial a atès la petició i en cas
negatiu, què farà l’ajuntament. SECRETARIA

El Ple de la Corporació en resta assabentat del seu contingut.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

3. Aprovació Reglament d’ús de l’Espai Jove de Ribes
Francisca Carrasquilla, presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i
Igualtat d’oportunitats, a petició de Noelia López, regidora de joventut, presenta al Ple de
l’Ajuntament, el següent dictamen:
El 18 de maig de 2010 el Ple d’aquest ajuntament va aprovar el Reglament Per a l’ús dels
equipaments culturals i juvenils municipals de Sant Pere de Ribes. En el mateix ja es preveia
la possibilitat de desenvolupar reglaments específics de funcionament de cadascun dels
equipaments que formen part de la xarxa d’espais públics municipals destinats a la promoció,
producció i dinamització cultural i juvenil.
L’Ajuntament ha reobert l’Espai Jove de Ribes, que vol ser un centre aglutinador de totes les
polítiques d’intervenció social i cultural en l’àmbit jove. És per això que ara es fa necessari regular-ne
el seu ús, mitjançant la proposta de Reglament que s’adjunta.
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Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics de Cultura i Joventut, Secretaria i Intervenció,
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment el Reglament de l’Espai Jove de Ribes.
2.

Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant un
anunci a publicar en el BOP, en el tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, a
efectes de possibles al·legacions, i en cas de no presentar-se’n cap, procedir a elevar a
definitiu aquests acords sense necessitat d’adoptar-ne de nous (art. 49 LRBRL, modificat
per la Llei 11/1999)

3. D’acord amb l’article 70.2 de la Llei de modernització del govern local, s’hauran de publicar
íntegrament al BOP i no entraran en vigor fins que s’hagin publicat els texts i hagin
transcorregut quinze dies des de la seva remissió a l’Administració de l’estat i de les
Comunitats Autònomes (art. 65.2).
La regidora de joventut, Sra. Noelia López Pérez, fa una explicació del dictamen.
Surt el regidor, Sr. Lluís Giralt Vidal
El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda, fa una intervenció, per parlar del tema.
Entra el regidor, Sr. Lluís Giralt Vidal
I sotmés el dictàmen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un menbres presents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Aprovació inicial Pressupost General 2017.
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici 2017, i
que està format pel Pressupost de l'Entitat, les Bases d’Execució del pressupost i l'Estat de
Previsió de Despeses i Ingressos de la Fundació Inform, proposo:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2017, l’esmena i els
documents annexos, d’acord amb el detall de la documentació que figura a l’expedient i el
resum del qual és el següent:
PRESSUPOST 2017 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
INGRESSOS
DESPESES
IMPORT
Cap. 1 – Impostos directes
Cap
1
–
Personal
13.268.321,94
Cap. 2 – Impostos indirectes
160.977,17 Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
3.737.926,21 Cap. 3 – Interessos
Cap. 4 – Transf. corrents
5.685.105,59 Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
226.649,41 Cap. 5 – Fons contingència
Total ingressos corrents
23.078.980,32 Total despeses corrents
Cap. 6 – Alienació invers.
0,00 Cap. 6 – Inversions reals
Cap. 7 – Transf. capital
0,00 Cap. 7 – Transf. Capital
Cap. 8 – Actius financers
12.020,00 Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
0,00 Cap. 9 – Passius financers

IMPORT
9.173.160,43
8.964.185,60
8.501,00
1.869.517,84
1.882.315,45
21.897.680,32
1.081.300,00
100.000,00
12.020,00
0,00
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Total ingressos de capital
TOTAL INGRESSOS

12.020,00 Total despesa de capital
TOTAL DESPESES
23.091.000,32

1.193.320,00
23.091.000,32

Segon.- Aprovar inicialment l’estat de previsió de Despeses i Ingressos de la Fundació Inform
per a l’any 2017, d’acord amb el detall de la documentació que figura a l’expedient :
PRESSUPOST 2017 FUNDACIÓ INFORM
INGRESSOS
DESPESES
IMPORT
Cap.1 – Impostos directes
0,00 Cap.1 – Personal
Cap.2 – Impostos indirectes
0,00 Cap.2 – Béns corrents i serv.
Cap.3 – Taxes i altres ingrés.
428.568,00 Cap.3 – Interessos
Cap.4 – Transf. corrents
809.875,00 Cap.4 – Transf. Corrents
Cap 5 – Ingressos patrimoni.
0,00 Cap. 5 Fons de conting
Total ingressos corrents
Cap 6 – Alienació invers.
Cap.7 – Transf. capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap.9 – Passius financers
Total ingressos de capital
TOTAL INGRESSOS

1.238.443,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238.443,00

Total despesa corrent
Cap 6 – Inversions reals
Cap.7 – Transf. Capital
Cap.8 – Actius financers
Cap.9 – Passius financers
Total despesa de capital
TOTAL DESPESES

IMPORT
689.656,00
239.183,00
18.000,00
202.180,00
0,00
1.149.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.149.019,00

Tercer.- Aprovar inicialment el pressupost consolidat per a l’any 2017 d’acord amb el detall de
la documentació que figura a l’expedient i el resum del qual és el següent:

PRESSUPOST 2017 CONSOLIDAT: AJUNTAMENT I FUNDACIÓ INFORM
INGRESSOS
DESPESES
Import €
Import €
Cap. 1 – Impostos directes
9.862.816,43
13.268.321,94 Cap 1 – Personal
Cap. 2 – Impostos indirectes
9.203.368,60
160.977,17 Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
Cap.
3
–
Interessos
26.501,00
4.166.494,21
Cap. 4 – Transf. corrents
2.068.197,84
6.491.480,59 Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
Cap.
5
–
Fons
contingència
1.882.315,45
226.649,41
Total ingressos corrents
24.313.923,32 Total despeses corrents
23.043.199,32
Cap. 6 – Alienació invers.
1.081.300,00
0,00 Cap. 6 – Inversions reals
Cap. 7 – Transf. capital
Cap.
7
–
Transf.
Capital
100.000,00
0,00
Cap. 8 – Actius financers
12.020,00
12.020,00 Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
0,00
0,00 Cap. 9 – Passius financers
Total ingressos de capital
Total
despesa
de
capital
12.020,00
1.193.320,00
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
24.236.519,32
24.325.943,32
Quart.- Anunciar l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar i presentar
reclamacions.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d'adoptar un nou acord,
si durant l'esmentat període no s'han presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d'un mes per resoldre. El Pressupost General definitivament aprovat es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província, resumit per capítols.
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PROPOSTA-ESMENA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS EN
RELACIÓ A L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances i
Governació, presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici 2017, i que
està format pel Pressupost de l'Entitat, les Bases d’Execució del pressupost i l'Estat de
Previsió de Despeses i Ingressos de la Fundació Inform.

D’acord amb allò previst en l’article 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es proposa;
ESMENA :
Primer.- Esmenar el Pla Estratègic de Subvencions establert en el projecte del Pressupost
municipal 2017 configurades en el marc de les Bases d’Execució incorporant el document
programàtic (Fitxa PES_17_0013) que amb caràcter previ requereix l’establiment i regulació
respecte de la subvenció següent:

PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS:
Foment Lloguer municipal

Import 10.000 €

Segon.- Esmenar el document d’inversions (Fitxa Inversions_2017) que dóna compliment al
requeriment legal contemplat a l’article 168.1.d) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb el
següent:
PROJECTE D’INVERSIO:
2014-01-0054
2016-01-0001
2014-01-0004
2016-01-0020
2017-01-0007

Import -12.000 (minoració).
Import - 3.000 (minoració)
Import - 5.000 (minoració).
Import 10.000 (augment)
Import 10.000 (augment)

L’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta, fa una explicació del tema.
Surt el regidor, Sr. Josep Graells i Ros (19:00h)
Torna el regidor, Sr. Josep Graells i Ros (19:15h)
El regidor, Sr. José Asin Fernández, fa una intervenció
El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda, fa una intervenció.
Surt la regidora, Sra. Esther Morales Miguel (19:25h)
Surten els regidors, Sr. José Asín Fernández i Sr. Joan López Fernández ( 19:27h)
Torna el regidor, Sr. José Asín Fernández (19:28h)
Tornen els regidors, Sr. Joan López Fernández i la Sra. Esther Morales Miguel (19:31h)
Surt el regidor, Sr. José Asín Fernández (19:31h)
Pren la paraula el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
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Torna el regidor, Sr. José Asín Fenández ( 19:35 h)
Surt el regidor Sr. Raul Sánchez Villena (19:37h)
Surt la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (19:41h)
Torna el regidor, Sr. Raul Sanchez Villena (19:42h)
Surt el regidor, Sr. José Asín Fenández ( 19:43h)
Torna la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (19:44h)
Surt el regidor Sr. Josep Graells i Ros (19:45h)
Tornen els regidors, Sr. Jose Asín Fernandez i Josep Graells i Ros (19:50h)
Surt Magda Torrents Garriga (19:55h)
Torna Magda Torrents Garriga ( 19:57h)
Surt Núria Giralt Vidal (20:00h)
Torna Núria Giralt Vidal (20:04h)
Pren la paraula el regidor, Sr. Lluís Giralt Vidal.
Surt la regidora, Sra. Gertrudis Conde Poveda (20:08h)
Surt el regidor, Sr. José Asín Fernández (20:09h)
Torna el regidor, Sr. Gertrudis Conde Poveda (20:10 h)
Torna el regidor, Sr. José Asín Fenández (20:13h)
Pren la paraula el regidor, Sr. José Asín Fernández
Pren la paraula l’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta.
Surt la regidora, Sra. Laura Marcos Navarro (20:37h) i torna a entrar tres minuts més tard
Pren la paraula, el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda.
Pren la paraula ,el regidor, Sr. Joan López Fernández.
Surten la regidora, Sra. Esther Morales Miguel i els regidors, Sr. Francisco Perona
Jiménez i el Sr. José Asín Fernández (20:55h)
Surt la regidora, Sra. Noelia López Pérez (20:56h)
Torna, el regidor, Sr. Francisco Perona Jiménez (20:57h)
Tornen tots els regidors i regidores que estaven ambsents (21:05h)
Surt el regidor, Sr. Josep Graells i Ros (21:09h)
El portaveu de CIU-VIA, Sr. Lluís Giralt Vidal, intervé per parlar del punt que s’està tranctant.
La Sra. alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, li contesta.
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I després d’un debat, sotmès el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per dotze vots a favor : set del Partit Socialista de Cataluna, tres de Fem Poble, i
dos del Partit Popular Català. Voten en contra, els quadre regidors de CIU-VIA, quatre d’UM9CUP, i el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya..
Pren la paraula el regidor de Fem Poble, Sr. Alejandro Conde Poveda.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta.
Pren la paraula el Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.

5. Aprovació RLT i Plantilla.
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el
següent dictamen:
Vist que l’article 14 i 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les entitats locals han
d’aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball existents a la seva organització.
Vist el que disposen els articles els articles 69 a 71 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat públic.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 366/2016 on s’informa dels canvis
que es proposen en la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
El tràmit d’informació al Comitè d’Empresa i a Junta de Personal es va fer en la reunió del dia 9
i 24 de novembre i 2 de desembre de 2016.
Vist l’informe de secretaria núm. 459/2016
Vist l’informe d’intervenció núm. 2016/1641
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica municipal de la corporació
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació.
Tercer.- Publicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball al BOPB i al DOGC,
en els termes previstos a la llei, i enviar-ne una còpia als òrgans competents.
Quart.- En cas que no es formulin reclamacions o al·legacions contra el present acord, restarà
elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un de nou.
El regidor, Sr. Francisco Perona Fernández, fa una explicació del dictamen.
En aquest moment no es troben a la Sala els regidors, Sr. Josep Graells i Ros, Sr. Tomàs
Carandell Baruzzi, Sr. Joan López Fernández, Sr. Lluís Giralt Vidal i Eliseu Blanch
Masjoan.
El regidor de Fem Poble, Sr. Alejandro Conde Poveda, fa una intervenció.
I després d’un debat, es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per onze vots a favor: Set del Partit Socialista de Catalunya, dos de CIU-VIA, dos
del Partit Popular Català. Voten en contra els tres regidors de Fem Poble. S’Abstenen dos
regidors de regidors de UM9-CUP. En el moment de la votació no es troben presents: Sr.
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Josep Graells i Ros, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, Sr. Joan López Fernández, Sr. Lluís
Giralt Vidal i Eliseu Blanch Masjoan.

6. Aprovació Massa Salarial del personal laboral per l’any 2017.
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:
ANTECEDENTS
1. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 ha de ser aprovat inicialment pel Ple
de data 20 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del
personal laboral del sector públic local, que obliga a les Corporacions locals a aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les
condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
2. Per l’any 2017 no existeix Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, però la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 disposa que la massa salarial del personal
laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses
d’acció social meritades per aquest personal en 2016, excloses les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec
de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadaments.
3. Aquesta massa salarial no pot tenir increment pel 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat.
4. Encara que no es digui expressament, aquesta aprovació s’ha de considerar de competència
del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal,
l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e)
LBRL, 52.2.f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text
refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), llevat l’excepció
prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSAL.
5. La massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis
LBRL.
La competència per a aquesta aprovació s’ha de considerar del Ple per raó de la seva directa
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon
amb caràcter general a aquest òrgan municipal.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 371/2016 on s’informa de
l’aprovació de la massa salarial del personal laboral per l’any 2017.
Vist l’informe d’intervenció núm. 2016/1706
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
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Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Entitat, integrada pel conjunt de les
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social, i excloses les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec
de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadaments,
que ascendeix a la quantitat de 3.505.274,57€, d’acord amb el pressupost del 2017.
Aquest import no s’ha vist incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici
2016, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació, tant pel
que respecta a efectius de personal, com a la seva antiguitat. L’increment que en
correspondència amb l’any 2016, que la quantia era de 3.458.975,23€, correspon a l’adscripció
a nous llocs de treball dels empleats públics Anabel Sánchez Beltrán, Lourdes García Ibáñez,
Pere Martínez Teruel, Yolanda Daudén Villalta, també a l’increment de triennis per antiguitat de
diferents treballadors i premis de vinculació.
Segon.- Publicar a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies.
El regidor, Sr. Francisco José Perona Jiménez, fa una explicació del dictamen.
I sotmés el dictàmen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per dotze vots
a favor: Set del Partit Socialista de Catalunya, tres de CIU-VIA, un de Fem Poble, i un del Partit
Popular Català. S’abstenen tres regidors de UM9-CUP. En el moment de la votació no es
troben presents: Sr. Josep Graells i Ros, Sr. Joan López Fernández, Eliseu Blanch
Masjoan, José Asín Fernández, Daniel Carabantes Segura i Alejandro Conde Poveda.

7. Aprovació modificació Pacte de Funcionaris en relació als quadrants de la Policia
Local de l’Ajuntament.
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:
L’article 9.2 del Pacte de Funcionaris de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes exposa en relació
a la Policia Local:
“La Policia Local tindrà pel seu tipus de treball 14 minuts, 7 a l’inici de la jornada i 7 a la sortida
de la mateixa, per tal d’estar a disposició de realitzar serveis efectius.”
Els integrants de la Policia Local, per mitjà dels seus representants legals, han proposat al
Equip de Govern un canvi en els quadrants que fins ara s’estaven realitzant per part d’aquest
col·lectiu, canvi que ha estat acceptat i que comporta una modificació de aquest Pacte en el
següent sentit:
- S’incorpora un punt 10 a l’article 9 en el següent sentit:
9.10 Especificitats de la Policia Local:
La Policia Local tindrà pel seu tipus de treball 14 minuts, 7 a l’inici de la jornada i 7 a la sortida
de la mateixa, per tal d’estar a disposició de realitzar serveis efectius.
9.10.1. Els grups operatius de a Policia Local tindran un quadrant anual basat en la següent
cadència de torns rotatius:
· Setmana 1.-SET dies en torn de matí, el qual es realitza de 06:00 a 14:00 hores de dilluns a
divendres, i torns de 12 hores en dissabte i 12 hores en diumenge, de 06:00 a 18:00 hores.
· Setmana 2.- SET dies de festa.
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· Setmana 3.- CINC dies en torn de tarda, el qual es realitza de 14:00 a 22:00 hores de dilluns a
divendres; i DOS dies, dissabte i diumenge, festa.
· Setmana 4.- SET dies en torn de nit, el qual es realitza de 22:00 a 06:00 hores de l’endemà,
de dilluns a divendres, i torns de 12 hores en dissabte i 12 hores en diumenge, de 18:00 a
06:00 hores de l’endemà
.
· Setmana 5.- SET dies de festa.
Els membres dels grups operatius estan obligats a complir íntegrament la seva jornada de
treball. Des de l’inici del torn fins la finalització del mateix, els integrants dels grups operatius
han d’estar correctament uniformats i amb el material de dotación corresponent, de forma que
estiguin en tot moment en disposició d’atendre qualsevol servei efectiu. A tal efecte,
s’estableixen dos períodes de set minuts, un abans d’iniciar el servei/torn i un altre en finalitzar.
Si les necessitats del servei així ho requereixen, prolongaran la seva jornada el temps
estrictament necessari, sense perjudici de les compensacions que corresponguin en cada cas.
La Prefectura podrà establir, previ acord amb els representants de personal, altres torns
diferents i d’horari flexible per a unitats específiques amb la finalitat d’atendre la demanda de
serveis. En tot cas, l’assignació a aquests nous torns i horaris es realitzarà voluntàriament, si
no és que es tracti de personal de nova incorporació que hagués accedit al càrrec amb aquesta
condició.
9.10.2. Malgrat allò disposat en el punt anterior, els membres de la Policia Local podran ésser
cridats al servei en cas de catàstrofe o calamitat pública, així com per serveis especialment
greus, importants o rellevants per la seguretat pública, que no siguin previsibles o planificables
amb anterioritat.
9.10.3. S’estableixen trenta minuts de descans per als torns de vuit hores i noranta minuts de
descans per als torns de cap de setmana de dotze hores. Els caps de setmana, aquests
noranta minuts es distribuiran a voluntat de la/es patrulla/es sota la supervisió del responsable
de torn, en un màxim de dos períodes per torn, bé de quaranta-cinc minuts cada període, bé un
de trenta i un de seixanta minuts. En tot cas, aquests descansos es realitzaran en les
dependències de la Policia Local, sense excepció. Es vetllarà perquè sempre hi hagi una
patrulla operativa per atendre serveis, mentre la resta efectua el descans.
Es modifica l’article 12.6 del Pacte de Funcionaris en el següent sentit:
- L’article referit
12.6. Dies d’indisposició.
El personal funcionari de l’Ajuntament podrà disposar fins a 2 dies a l’any per indisposició, no
recuperables i 2 dies més no recuperables, però aquests últims s’hauran de justificar amb
l’informe mèdic corresponent. Per tal de justificar la indisposició haurà de trucar a Cap
corresponent del seu servei i/o al Departament de Recursos Humans informant d’aquesta. El
dia següent formalitzarà al gestor de marcatges aquesta absència. El personal funcionari de
l’Ajuntament podrà disposar fins a 1 dia a l’any per indisposició, recuperable durant el trimestre
posterior al seu gaudiment, la recuperació s’haurà de pactar amb el cap corresponent del
treballador i pot realitzar-se per un dia equivalent al de la indisposició o bé per hores. Per tal de
justificar la indisposició haurà de trucar a Cap corresponent del seu servei i/o al Departament
de Recursos Humans informant d’aquesta. El dia següent formalitzarà al gestor de marcatges
aquesta absència.
No es podran acumular més de dos dies d’indisposició continuats.
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Els efectes d’aquest article seran a partir de la data de signatura del Pacte de Funcionaris entre
els representants de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i els dels treballadors.
- La modificació que es proposa és incloure el següent apartat:
En relació a la Policia Local els dies d’indisposició que s’agafin en jornades de dotze hores
sempre s’haurà de justificar amb l’informe mèdic corresponent.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans on s’informa de la modificació del Pacte
de Funcionaris.
Vist l’informe de Secretaria núm. 439/2016.
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 101-16.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1er. – Aprovar la modificació del Pacte de Funcionaris en el següent sentit:
Deixant sense efecte l’apartat dos de l’article 9 i incorporant l’apartat 10 a l’article nou que
estableix:
9.10 Especificitats de la Policia Local:
La Policia Local tindrà pel seu tipus de treball 14 minuts, 7 a l’inici de la jornada i 7 a la sortida
de la mateixa, per tal d’estar a disposició de realitzar serveis efectius.
9.10.1. Els grups operatius de a Policia Local tindran un quadrant anual basat en la següent
cadència de torns rotatius:
· Setmana 1.-SET dies en torn de matí, el qual es realitza de 06:00 a 14:00 hores de dilluns a
divendres, i torns de 12 hores en dissabte i 12 hores en diumenge, de 06:00 a 18:00 hores.
· Setmana 2.- SET dies de festa.
· Setmana 3.- CINC dies en torn de tarda, el qual es realitza de 14:00 a 22:00 hores de dilluns a
divendres; i DOS dies, dissabte i diumenge, festa.
· Setmana 4.- SET dies en torn de nit, el qual es realitza de 22:00 a 06:00 hores de l’endemà,
de dilluns a divendres, i torns de 12 hores en dissabte i 12 hores en diumenge, de 18:00 a
06:00 hores de l’endemà
· Setmana 5.- SET dies de festa.
Els membres dels grups operatius estan obligats a complir íntegrament la seva jornada de
treball. Des de l’inici del torn fins la finalització del mateix, els integrants dels grups operatius
han d’estar correctament uniformats i amb el material de dotació corresponent, de forma que
estiguin en tot moment en disposició d’atendre qualsevol servei efectiu. A tal efecte,
s’estableixen dos períodes de set minuts, un abans d’iniciar el servei/torn i un altre en finalitzar.
Si les necessitats del servei així ho requereixen, prolongaran la seva jornada el temps
estrictament necessari, sense perjudici de les compensacions que corresponguin en cada cas.
La Prefectura podrà establir, previ acord amb els representants de personal, altres torns
diferents i d’horari flexible per a unitats específiques amb la finalitat d’atendre la demanda de
serveis. En tot cas, l’assignació a aquests nous torns i horaris es realitzarà voluntàriament, si
no és que es tracti de personal de nova incorporació que hagués accedit al càrrec amb aquesta
condició.
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9.10.2. Malgrat allò disposat en el punt anterior, els membres de la Policia Local podran ésser
cridats al servei en cas de catàstrofe o calamitat pública, així com per serveis especialment
greus, importants o rellevants per la seguretat pública, que no siguin previsibles o planificables
amb anterioritat.
9.10.3. S’estableixen trenta minuts de descans per als torns de vuit hores i noranta minuts de
descans per als torns de cap de setmana de dotze hores. Els caps de setmana, aquests
noranta minuts es distribuiran a voluntat de la/es patrulla/es sota la supervisió del responsable
de torn, en un màxim de dos períodes per torn, bé de quaranta-cinc minuts cada període, bé un
de trenta i un de seixanta minuts. En tot cas, aquests descansos es realitzaran en les
dependències de la Policia Local, sense excepció. Es vetllarà perquè sempre hi hagi una
patrulla operativa per atendre serveis, mentre la resta efectua el descans.
Es modifica l’article 12.6 del Pacte de Funcionaris afegint:
En relació a la Policia Local els dies d’indisposició que s’agafin en jornades de dotze hores
sempre s’haurà de justificar amb l’informe mèdic corresponent.
Entra el regidor, Sr. Josep Graells i Ros.
Entra el regidor, Sr. Eliseu Blanch Masjoan
Entra el regidor, Sr. José Asín Fernández
El regidor, Sr. Francisco José Perona Jiménez, fa una explicació del tema.
El regidor, Sr. Lluís Giralt Vidal, fa una intervenció.
El regidor, Sr. José Asín Fernández, també intervé.
I després d’un debat, es sotmés el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per quinze vots a favor: set del Partit Socialista de Catalunya, quatre de CIU-VIA,
dos del Partit Popular Català, un de Fem Poble i un d’Esquerra Republicana de Catalunya.
S’abstenen tres regidors de UM9-CUP.
8. Aprovació pròrrogues dret adquisició voluntària habitatges de lloguer SUPP9.
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:
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.
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.
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.
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.
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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.”
Els llogaters que es relacionen a continuació han manifestat expressament 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’aquest dret ja
pactades:
DESCRIPCIÓ

LLOGATERS

DATA ESCRIT PRÒRROGA

C/ GRALLERS, 12, ESC. B,
2-1

MFA

02/11/2016 E2016016381

PASSEIG SANTA EULÀLIA,
5, ESC. C, 1-4

GML

03/11/2016 E2016016512

PASSEIG SANTA EULÀLIA,
5, ESC. C, 4-1

SGA

07/11/2016 E2016016691

PASSEIG SANTA EULÀLIA,
5, ESC. C, 4-4

ACL /RTC

08/11/2016 E2016016795

C/ GRALLERS, 12, ESC. B,
4-2

PMD / MCC

10/11/2016 E2016016994

La Sra. Eva Garrido Juan, tècnica d’Administració General de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, ha emès informe jurídic en data 28 de novembre de 2016, el qual s’adjunta al
corresponent expedient administratiu.
Per aquest motiu i de conformitat amb els preceptes legalment establerts, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels acords següents:
1r.- ACORDAR PRORROGAR CINC ANYS MÉS, el dret d’adquisició voluntària (dret d’opció)
dels pisos 1r 4a, 4rt 1a i 4rt 4a del passeig Santa Eulàlia núm. 5 (escala B) i els pisos 2n 1a i 4rt
2a del carrer Grallers núm. 12, del nucli de Les Roquetes.
2n.- 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.
3r.- NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats.
La Sra. alcaldessa, fa una explicació del tema.
Entren els regidors, Sr. Joan López Fernández, Sr. Alejandro Conde Poveda i Sr. Daniel
Carabantes Segura.
Es sotmet el dictamen a votació.
El Ple de la Corporacio acorda la seva aprovació per unanimitat de dinou vots a favor: Sis del
Partit Socialista de Catalunya, Tres de CIU-VIA, quatre de UM9-CUP, tres de Fem Poble, dos
del Partit Popular Català, i un d’ERC. Estan absents en el moment de la votació les
regidores, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado i Esther Morales Miguel.

9. Aprovació conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per als Servei
d’habitatge.
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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:
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 169/2014, de 28 de març, es va aprovar el Conveni de
Col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per a la prestació dels serveis d’habitatge
relacionats al mateix conveni, amb inici des del moment de la signatura i fins a finals de l’any
2014, podent-se prorrogar, de mutu acord, per un període màxim de quatre anys, incloses les
pròrrogues.
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2015, es va acordar prorrogar la
vigència d’aquell conveni un any més i, per tant, durant tot l’exercici 2015.
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de desembre de 2015, es va acordar
prorrogar la vigència d’aquell conveni un any més i, per tant, durant tot l’exercici 2016.
No obstant, restant encara un any més de pròrroga, des del Consell Comarcal del Garraf s’ha
traslladat que, tenint en compte el bo acolliment que està tenint el servei, tal i com es detalla al
resum de dades d’atenció realitzades anualment, ja sigui pel número de persones ateses, com
pel tipus de consulta i/o assessorament realitzat pel servei, han decidit proposar a l’Ajuntament
la signatura d’un nou Conveni de Col·laboració, que s’adjunta a aquest dictamen, per tal que
entri en vigor coincidint amb l’any natural 2017 i pugui ser objecte de pròrrogues anuals, fins a
un màxim de 4 anys.
S’ha de tenir present que, els serveis prestats són els mateixos i la resta de condicions, a
excepció del cost econòmic que té un lleuger increment motivat per l’augment de despeses,
com son el sou dels treballadors del Consell Comarcal i les despeses de transport.
Aquest nou conveni té els mateixos objectius i finalitats que aquell signat al 2014 i prorrogat fins
a finals del 2016 i que, amb l’aprovació d’aquest nou conveni, se superen els quatre anys
establerts a l’article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tant, s’entén que l’òrgan competent
per a la seva aprovació ha de ser el Ple de la Corporació.
La Sra. Eva Garrido Juan, tècnica d’Administració General de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, ha emès informe jurídic en data 28 de novembre de 2016, el qual s’adjunta al
corresponent expedient administratiu.
Per aquest motiu i de conformitat amb els preceptes legalment establerts, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels acords següents:
1r.- APROVAR el Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per a la
prestació dels serveis d’habitatge relacionats al mateix conveni, amb entrada en vigor a partir
de la data de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar, de mutu
acord, per un període màxim de quatre anys, incloses les pròrrogues.
2n.- APROVAR la minuta per un import mensual de 705,00€ (fent un total de 8.460€ anuals),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31001 1521 46500 Transferència conveni habitatge –
Consell Comarcal Garraf, que es prevegi al pressupost 2017.
3r.- CONDICIONAR L’EXECUTIVITAT d’aquell acord a l’efectiva consignació pressupostària
durant el 2017.
4rt- DELEGAR a la Junta de Govern Local els acords de pròrroga de l’esmentat conveni.
5è.- FACULTAR a l’Alcaldessa – Presidenta per a la signatura d’aquest Conveni.
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6è.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Garraf i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, així com trametre una còpia del conveni
signat a aquesta última.
El regidor, Sr. Francisco José Perona, fa una explicació del dictamen.
Pren la paraula el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
I després d’un breu debat, Es sotmet el dictamen a votació.
El Ple de la Corporacio acorda la seva aprovació per unanimitat de dinou vots a favor: Sis del
Partit Socialista de Catalunya, Tres de CIU-VIA, quatre de UM9-CUP, tres de Fem Poble, dos
del Partit Popular Català, i un d’ERC. Continuen absents en el moment de la votació les
regidores, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado i Esther Morales Miguel.
10. Extrajudicial de crèdit.
Francisca Carrasquilla, presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i
Igualtat d’oportunitats, a petició de Josep Moya, regidor de Cultura, presenta al Ple de
l’Ajuntament, el següent dictamen:
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha presentat les factures corresponents als drets
d’autor de les actuacions organitzades per l’Ajuntament els exercicis 2009 a 2016.
L’obligatorietat del pagament a la SGAE es fonamenta en el Text Refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual, aprovat per RD Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’atorga als autors el dret
exclusiu de l’explotació de la seva obra.
L’Ordre de 1 de juny de 1998 autoritza a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) a
gestionar els drets d’autor.
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics de Cultura, Secretaria i Intervenció, es
proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents factures de Societat
General d’Autors i Editors (NIF ESG28029643), amb un cost total de 7.676,18€, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 12100.330.20900 Cànons – Cultura:
•
•
•
•
•
•

Fra. 25606126, de 18/12/2012, corresponent a Ràdio Ribes 2010, de 2.009,24€
(IVA inclòs)
Fra. 3233089, de 26/02/2010, corresponent a l’actuació realitzada el novembre de
2009 i les actuacions de Festa Major de Sant Pau de 2010, de 641,79€ (IVA inclòs)
Fra. 3265025, de 03/05/2011, corresponent a les actuacions de festes majors de
Sant Pau de 2011, de 1.899,80€ (IVA inclòs)
Fra. 3280515, de 09/11/2011, corresponent a les actuacions de festes majors de
Sant Pere de 2011, de 1.040,76€ (IVA inclòs)
Fra. 3324648, de 15/05/2013, corresponent a les actuacions de festes majors de
Ribes de 2012, de 843,73€ (IVA inclòs)
Fra. 3357154, de 03/07/2014, corresponents als drets d’autor de les actuacions de
festes majors de Ribes de 2013, de 1.240,86€ (IVA inclòs)

El regidor, Sr. Francisco José Perona Jiménez, fa una explicació del tema.
Pren la paraula la regidora, Sra. Gestrudis Conde Poveda.
Pren la paraula el regidor, Sr. Francisco Perona Jiménez.
Pren la paraula el regidor, Sr. Lluis Giralt Vidal.
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Pren la paraula el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Entra la regidora, Sra. Esther Morales Miguel.
I després d’un debat, es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per vuit vots a favor: Sis del Partit Socialista de Catalunya, i dos del Partit Popular
Català. Voten en contra els quatre regidors de UM9-CUP. S’abstenen els tres regidors de Fem
Poble, els quatre de CIU-VIA i el regidor d’ERC.

ALTRES ASSUMPTES

11. Mocions:
11.1. Moció del Grup Municipal Socialista de Sant Pere de Ribes demanant l’inici dels
processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació.
La Sra. alcaldessa, llegeix la moció, però abans comenta s’ha d’afegir un tercer paràgraf.
L’atur és el principal problema de la nostra societat, com recull el CEO, la crisi econòmica va
tenir un impacte molt dur sobre l’ocupació, i en poc més de 12 mesos es va incrementar en un
%. La taxa d’atur registrada va arribar al seu màxim l’any 2013, i encara se situa en el 14,6%,
lluny de les xifres anteriors al 2008.
La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc qualificades, el
que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la construcció. Aquestes
dificultats explica un percentatge d’atur de molt llarga durada d’un 2,4% i que afecta molt
especialment a les persones majors de 45 anys i amb menys formació.
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per mitjà del
Servei d’Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d’acord amb l’art. 14 de la Llei 13/2015
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les
administracions locals també formen part del Sistema d’Ocupació.
El SOC és l’organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal recurs
disponible per promoure l’ increment dels nivell d’ocupació i la qualitat de l’ocupació.
El SOC és el responsable de la gestió i l’execució d’aquests FSE per al període 2014-2020 dins
dels objectius marcats per l’Estratègia Europea 2020. Per la seva part, els ajuntament són els
agents que desenvolupen en el territori bona part dels programes del SOC.
Amb la crisi i l’augment de l’atur, els ajuntaments i els serveis locals d’ocupació han fet un
esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de la contenció
pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques d’austeritat. Els programes
d’ocupació subvencionats a través del SOC, que combinen accions com la informació,
l’orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment
es convoquen anualment i tenen principalment una durada d’1 any. Incorporen, a més, partides
per a la contractació dels professionals que les han de dur a terme i coordinar-los en favor de
les persones en situació d’atur.
Aquests professionals, dels qual depenen en última instància els resultats i la eficàcia del
conjunt de polítiques actives d’ocupació, pateix situacions de precarietat laboral: contractes
temporals d’obra i servei, la incertesa de les convocatòries anuals i l’encadenament de
contractes. L’atenció i el seguiment de les persones desocupades i la prospecció territorial
requereixen d’un mínim de continuïtat laboral que, en aquests moments i d’acord amb la
normativa general i específica, el gruix dels professionals del serveis d’ocupació locals no
disposen.
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En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les administracions
locals sense disposar aquestes d’un personal estable i suficient, amb prou coneixement dels
col·lectius de més difícil inserció i de la realitat socioeconòmica de l’entorn.
Els problemes estructurals de l’ocupació al país, i la necessitat de millorar l’ empleabilitat i
ocupabilitat de la població activa demanen un servei d’ocupació ben dotat de professionals. La
llei 13/2015 preveu que el SOC ha d’iniciar amb les administracions locals la concertació
territorial i estratègies territorials, que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que
coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació. Mitjançant
aquest instruments es podria garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis
d’ocupació locals.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
1) Instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de
concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments
i consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic i
que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.
2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l’estabilitat laboral entre els
professionals dels serveis d’ocupació locals.
3) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers Socials
i familia, al Parlament de Catalunya, i a l’Associació Catalana de municipis i a la
Federació municipis de Catalunya.

Abandona la sala el regidor, Sr. Josep Graells i Ros, a les 22:00h.
Pren la paraula el regidor, Sr. Lluis Giralt i Vidal, i demana que es retirin les mocions 11.1, 11.3,
i 11.4.
Pren la paraula el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda, presentant una moció d’urgència i
demana que es retirin les mocions 11.3. i 11.4.
Es produeix un debat, i es fa una parada a les 22:10h.
Es reinicia la sessió a les 22:30h.
Estan presents tots menys, la regidora del PSC, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado i el
regidor d’ERC, Josep Graells i Ros.
L’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta, proposa de retirar totes tres mocions i amb
assessorament abans de març (finals febrer) per reunions.
El regidor, Sr. Lluís Giral i Vidal, diu que cal trobar un lloc per parlar i assessorament i caldrà
ser valent.
El regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, diu que volen un compromís polític. Volen mantenir la
moció d’urgència amb la mateixa literalitat.
Es vota la moció 11.1. amb el 3er paràgraf incorporat, que inclour notificar als destinataris de la
moció. El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per quinze vots a favor: Sis del Partit
Socialista de Catalunya, quatre de UM9-CUP, tres de Fem Poble, i dos del Partit Popular
Català. Voten en contra els quatre regidors de CIU-VIA.

11.2. Moció del Grup Municipal CIU-VIA per millorar les mesures urgents per pal·liar els
efectes i eradicar la pobresa energètica.
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La pobresa energètica és una situació de desembre en què es troben moltes llars com a
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen
incapaces de fer front al pagament de la factura d’electricitat, gas i aigua dels seus habitatges
en trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients
per arribar a final de mes. Segons l’ Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars
tenen els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes no perceben cap ingrés. Arran d’aquesta
situació, hem viscut episodi dramàtics com ara el del passat dilluns 14 de novembre de 2016, a
la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma.
Gas Natural li havia tallar el subministrament de la llum per l’ impagament dels rebuts de dos
mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden
evitar, simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics
a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Segons informa l’observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10
dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb la
pobresa energètica.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu es va instar als Estats membres a adoptar mesures
per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a
altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest
sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modifica el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i
prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma però el
Tribunal Constitucional el va anul·lar després que el Govern Rajoy interposés un recurs
d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixin competències estatals en matèria de règim
energètic.
A Catalunya disposem de la llei 24/2015 de mesures urgents contra l’emergència habitacional i
la pobresa energètica que recull les actuacions necessàries per què no es talli el
subministrament, així com el compliment de la norma per part de les empreses
subministradores.
És palès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies
que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa,
així com el Govern de la Generalitat.
Per tot l’exposat, el grup municipal de PDCAT-VIA de Sant Pere de Ribes proposa al Ple de la
Corporació l’aprovació dels següents acors:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de desenvolupar la
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el procediment a seguir.
SEGON. Recolzar els polítiques públiques que estan duent a terme els ens locals per combatre
la pobresa energètica i l’exclusió residencial, sense perjudici de les accions que el Govern de
l’Estat va emprendre la Llei 24/2015, de 29 de juliol i que van tenir com a conseqüència la
suspensió de la vigència d’alguns dels articles fonamentals per combatre l’emergència i
l’exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional.
TERCER. Demanar al govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació de
sol·licituds dels ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que es
pugui tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no solament des
de les seus de l’Agència del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
QUART. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible
de les acreditacions de la condició de risc d’exclusió residencial.
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CINQUÈ. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions
locals per crear oficines d’eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalvia en el
consum d’energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d’estalvi
energètic a les llars en situació de pobresa energètica.
SISÈ. Reclamar al Govern de l’Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del
Parlament Europeu, del 14 d’abril de 2016, sobre la consecució de l’objectiu de lluita contra la
pobresa davant de l’augment de les despeses de les famílies.
SETÈ. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula
d’entitats del Tercer Sector de Catalunya, a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les
entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les
empreses subministradores.
El portaveu de CIU-VIA, Sr. Lluis Giralt Vidal, fa una explicació del tema.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels dinou membres presents, del vint-i-un que la composen.
11.3. Moció d’Agrupació Fem Poble contra el recorriment de les sentències judicials
contra els treballadors de l’Ajuntament, i contra l’execució de la Reforma Laboral del PP.
Moció retirada per unanimitat dels regidors presents.
11.4. Moció del Grup Municipal UM9-CUP, per la reprovació de la gestió del govern pel
que fa als Recursos Humans i l’assumpció de responsabilitat polítiques.
Moció retirada per unanimitat dels regidors presents.
11.5. Moció d’urgència presentada pels grups municipals de Fem Poble i UM9-CUP per a
l’aturament dels acomiadaments del personal en situació d’indefintits n ofixes sense
regular.
Argumenten la urgència, els regidors: Sr. Tomàs Carandell Baruzzi i Sr. Alejandro Conde
Poveda.
Se sotmet la urgència a votació.
El Ple de la Corporació acorda aprovar presentar la moció d’urgència per disset vots a favor:
Sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre de CIU-VIA, quatre de UM9-CUP, tres de Fem
Poble. S’abstenen els dos regidors del Partit Popular Català.
Es passa a llegir la moció:
Aquesta moció neix de la voluntat del sindicat CCOO al conèixer de les mocions que es volen
portar al Ple, del pròxim dia 20 de desembre, referides aquest tema i sobre la situació generada
pel canvi de criteri que ha aplicat l’equip de govern que implica que a tota persona, que estigui
o pugui estar en la condició d’indefinit no fixa, no se li renova contracte, i per tant, se la fora tot i
ser coneixedors que molts Som coneixedors de les mocions que es volen portar al Ple, del
pròxim dia 20 de desembre, referides aquest tema i sobre la situació general pel canvi de
criteris que ha aplicat l’equip de govern que implica que a tota persona, que estigui o pugui
estar en la condició d’indefinit no fixa, no se li renova contracte, i per tant, se la fa fora tot i ser
coneixedors que molt probablement hi haurà una sentència d’acomiadament improcedent.
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Volem promoure la construcció col·lectiva d’una moció entre tots els partits representats al Ple i
tots els sindicats presents en els òrgans de representació dels treballadors/res, per tal
d’aconseguir que es dugui a terme els acords que es contemplin.
A partir d’una denuncia del sindicat Comissions Obreres de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, els diferents grups polítics han sigut coneixedors que s’estan produint acomiadaments
encoberts de treballadors/es dels departament d’Ocupació, Serveis Socials i Serveis a les
Persones. Aquests treballadors/es estan en la situació reconeguda legalment, i per diversa
jurisprudència, com indefinits no fixes doncs han treballat de 24 mesos en període de 30
mesos, i per tant, tal com estableix la llei haurien de formar part de l’estructura de l’Ajuntament.
La situació del i les indefinides no fixes en l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és greu perquè
en molts casos fa molts anys que dura, períodes en que han anat concatenant contractes
temporals subjectes a diversos programes i subvencions, però que alhora s’utilitzaven per la
realització de feina estructural dels diferents departament. La precarietat d’aquesta situació s’ha
perpetuat amb les evidents conseqüències sobre el servei que presten a la ciutadania.
Davant la impossibilitat d’ampliar la plantilla i incorporar de forma estructural aquestes
treballadores, la política que havia fet l’Ajuntament els darrers anys era garantir la seva
continuïtat. Ara el govern municipal ha decidit, sense negociació ni previ avís, canviar i optar
per l’acomiadament. Ja han estat acomiadades algunes treballadores i a d’altres ja se’ls ha
comunicat que cessaran la seva activitat a la casa, en casos després de més de 8 anys
treballant a l’Ajuntament, òbviament la seva condició d’indefinits no fixes (que de forma més
que probable els serà reconeguda als jutjats com ha passat en d’altres ocasions, amb els
costos econòmics que això té per l’Ajuntament).
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’adopció dels següents
acords:
-

-

-

-

Analitzar i avaluar els processos de gestió que s’han dut a terme per a la contractació
per aquestes treballadores, i exigir la correcció si s’escau de possibles dinàmiques
incorrectes per tal de que no es tornin a reproduir.
Denunciar el sistema legal i jurídic per part de l’estat i els instruments que utilitza la
Generalitat a través del SOC que afecten directament a les condicions contractuals
d’aquestes treballadores i treballadors que els posiciona en una situació permanent
d’inseguretat amb el conseqüent maltractament.
Instar a l’equip de govern a trobar una solució jurídica acceptable, eficaç i respectuosa,
que permeti la regularització d’aquesta situació, amb la participació de tots els agents
implicats, en un termini raonable.
Aturar els acomiadaments del personal en aquesta situació d’indefinits no fixes fins a la
regularització de la seva situació.
No recorre a les sentències que siguin favorables als i les treballadores.
En aquelles sentències on l’ajuntament pugui triar entre indemnitzar o readmetre, sigui
el treballador o treballadora qui decideixi.
Avaluar el grau d’acomiadament dels acords contemplats en la moció en el Ple del mes
de març del 2017.

El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda, fa una exposició de la moció.
També intervé els regidors: Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, José Asín Fernández, Lluís Giralt
Vidal.
L’alcaldessa proposa treure el paràgraf 3 de la part expositiva, i que no implica responsabilitats
penals i patrimonials (personals comptables) per l’alcaldessa i treura l’apartat 4 (part resolutiva)
I després d’un debat, es sotmés la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda aprovar per
onze vots a favor: Quatre de CIU-VIA, quatre de UM9-CUP i tres de Fem Poble. S’abstenen els
sis regidors del Partit Socialita de Catalunya i el dos del Partit Popular Català.
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12. Respostes preguntes Ple anterior.
Consultes decrets – Ple de la Corporació celebrat el 22 de novembre de 2016

Sr. Daniel Carabantes Segura (Fem Poble)
•

DECRETS 1024 i 1025: sol·licitud d’informes tècnics i jurídics i informació sobre l’últim
contacte amb els veïns. SECRETARIA / DISCIPLINA

Documentació lliurada en format paper al regidor peticionari. Per altra banda, en relació a les
gestions realitzades amb els veïns de Mas Parés de Dalt, cal indicar que, l’últim contacte va ser
en una mesa de treball formada pels veïns de la urbanització, els tècnics municipals i el regidor
d’urbanitzacions, a mitjans de setembre, per establir una fulla de ruta en relació al
desenvolupament del sector.
Sr. Joan López Fernández (UM9)
•

DECRET 1007: expedient complert DISCIPLINA

Documentació lliurada en format paper al regidor peticionari.
Precs i preguntes - Ple de la Corporació celebrat el 22 de novembre de 2016
Sr. Josep Graells i Ros (ERC)
-

Si se’ls pot facilitar quines despeses es porten fins ara en el mercat de la Sínia per
valorar com reactivar-ho si no dona resultats. COMERÇ

Tal com es va informar a partir de la pregunta plantejada entorn el mateix tema en l’anterior
Ple,
“està en marxa el paquet d’incentius aprovats per atreure noves activitats al Mercat la Sínia,
van passar a definitius al mes d’agost, 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 accions de
promoció i pla de comunicació està en plena execució (cartelleres a parades bus, fulletons i
cartell, repartiment de 6.000 fulletons a Mercabarna, visites mercats), s’han atès diversos
interessats, tant emprenedors del territori com empreses vinculades al sector alimentari. Alguns
emprenedors 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 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.”
Quant a despeses, es distingeix el cost suport tècnic visites a mercats, suport nous plecs,
contactes amb empreses + edició elements de promoció i difusió (cartells, flyers, cartells foam,
nou segell “des de”) + Anuncis diferents mitjans:

4.598,00 €
2.101,84 €
1.255,55 €

Suport tècnic, assessorament, visites, repartiment flyers, contactes empreses,
entitats…
23.000flyers + Cartells Foam amb nou segell + Adaptacions + Difusió Mercabarna
Anuncis Diari Llobregat abril + Anuncis La Fura-3de Vuit-Regió 7
novembre/desembre
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NÚM. MERCATS +
MERCADALS visitats+
empreses/emprenedors
1 MERCADAL
1 MERCAT
1 MERCAT
8 MERCATS
2 MERCATS
2 MERCATS
4 MERCATS
2 MERCATS
2 MERCATS + LLOTJA VNG
EMPRESES INDIVIDUALS
(alimentació) //
EMPRENEDORS

MUNICIPI

OBJECTIU: NÚM.
PARADES I ALTRES

CUBELLES
CALAFELL
VENDRELL
HOSPITALET
GAVÀ
BARCELONA:
Ninot+Sant Antoni
SANT BOI LLOBREGAT
SITGES
VILAFRANCA
VILANOVA
SANT PERE DE RIBES I
ALTRES MUNICIPIS TERRITORI

85
17
34
desembre
48
126
89
31
20
100
30

Les visites s’han concentrat majoritàriament en els darrers mesos, ja que calia poder disposar
de les noves condicions aprovades i dels elements promocionals que se’n derivaven per
realitzar-les. Arran d’aquestes, s’estan rebent contactes de persones interessades, del
municipi, comarca i comarques veïnes.
Sr. José Asín Fernández (PPC)
-

Que previsión hay para la colocación de la marquesina. ESPAI PÚBLIC

Es duran a terme els treballs de planificació i gestió poder col·locar la marquesina a l’iniciï del
2017.
-

Porque el ayuntamiento no a retirado la farola la cual el camión de la basura siempre
rompía al girar, en la esquina de la calle Ortega y Gasset con Eugeni d’Ors. ESPAI
PÚBLIC

El suport existent al costat dels contenidors, no esta golpejat. S’ha fet una inspecció visual i no
s’ha detectat cap farola amb cop. Es demana més informació.
-

Saber si es posible que se comprobara la sincronización de las farolas de la calle
Miguel Ángel, ya que se encienden muy tarde. ESPAI PÚBLIC

Aquesta setmana del (12 al 16) es mirar de corregir l’horari Astronòmic, no sigui que estigui
fora d’hora i per aquest motiu hi ha una encesa més tard del normal.
Sr. Daniel Carabantes (Fem Poble)
-

Perquè a data de 22 de novembre de 2016 no hi ha encara xarxes socials on
l’ajuntament. COMUNICACIÓ

Properament, abans de la finalització d’aquest any, serà aprovada la contractació per part de
l’òrgan corresponent.
-

Era necessària l’adjudicació de treballs de millora dels parterres dels jardins de Rafael
Alberti, els serveis de l’ajuntament no podien fer-ne aquest treball. ESPAI PÚBLIC

Pel que fa als parterres de Rafael Alberti no s’han fet per cap empresa externa, s’ha fet
comandes de material i la totalitat de les obres han estat executades per la brigada d’obres
amb recolzament dels plans d’ocupació.
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-

Demanem l’informació pertinent sobre el procés de l’aprovació de pressupostos dels
treballs i l’aprovació del pla director de l’aigua 2016. I l’informe d’intervenció 1476.
ESPAI PÚBLIC

Vista la Diligencia d’intervenció numero 39/2016, davant la necessitat d’una primera fase
d’actuació de control que posi de manifest la verificació i valoracions de les infraestructures del
servei als efectes de poder manifestar les transaccions efectuades i pendents de realitzar en la
comptabilitat municipal d’acord amb allò manifestat en el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
1.- L’objectiu es de portar a terme l’inventari i valoració dels elements d’inversió relacionats
amb la Instal·lació per al subministrament d’aigua, gestionat per l’empresa Aigües de Sant Pere
de Ribes, des de la captació, emmagatzematge, transport i fins la distribució per xarxa al
municipi.
S’establirà l’inventari i la valoració mitjançant la informació facilitada per Aigües de Sant Pere
de Ribes, característiques tècniques i dades d’adquisició i posada en funcionament, així com
per la inspecció de contrast i validació que realitzin els tècnics.
Que per dur a terme aquest treballs es necessari poder disposar de suport tècnic extern.
Que es demanen els honoraris professionals a Intervalor Consulting Gropu per establir els
següents processos en el desenvolupament del projecte:
-

-

Coneixement exacte de la naturalesa, tipologia i localització dels bens objecte de
valoració.
Inspecció de camp de tots i cadascun dels elements objecte de valoració.
Presa de dades segons full de treball dissenyat pel desenvolupant de la valoració.
Compilació de dades.
Parametrització de les dades ajustades a les característiques de la valoració.
Valoració.
Anàlisi i verificació de la correspondència comptable, de la totalitat dels elements
d’immobilitzat material inventariats per mitjà de la informació comptable que se’ns
faciliti.
Emissió d’un informe amb les conclusions.

2.- L’objectiu de l’anàlisi del Pla Director presentat per Sorea sobre el pressupost de costos
d’inversió relacionats amb el Servei d’abastament i distribució de l’aigua potable que l’empresa
Sorea gestiona per proveir el subministrament d’aigua per al municipi. Aquests treballs es
duran a terme sobre la base d’inventari realitzat prèviament pel que fa a l’inventari i valoració
dels elements d’inversió relacionats amb la instal·lació per al subministrament d’aigua gestionat
per l’empresa Sorea, des de la captació, emmagatzematge, transport i fins la distribució per
xarxa.

Que per dur a terme aquest treballs es necessari poder disposar de suport tècnic extern.
Que es demanen els honoraris professionals a Intervalor Consulting Gropu per establir els
següents processos en el desenvolupament del projecte:
-

Pla director.
Anàlisi de Camp dels elements objecte de la valoració.
Compilació de dades.
Valoració.
Emissió d’informe escrit amb el resultat de les nostres conclusions.

Sra. Magda Torrents Garriga (UM9-CUP)
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-

El Servei d’Ocupació local no funciona, saber si confirmar aquesta informació o no i
quins son els motius. OCUPACIÓ

El Servei Local d’Ocupació esta en funcionament. El tècnic responsable esta de baixa i es va
reorganitzar el departament fins la incorporació del substitut, això va repercutir volum de feina
assumible.
-

Confirmar si és veritat que la pintada que hi ha al pont de la palanca tapada amb una
tela era per gravar una pel·lícula. COMUNICACIÓ

Sí, així era.
Sra. Laura Marcos Navarro (UM9-CUP)
-

Saber si seria possible fer alguna cosa amb els fanals que no tenen llum que hi ha a la
zona de l’institut Xaloc. ESPAI PÚBLIC

S’està treballant des d’urbanisme amb la propietat del sector per restaurar l’enllumenat.

Sr. Tomàs Carandell Baruzzi (UM9-CUP)
-

Saber si s’ha obert algun expedient sancionador per l’habitatge buit o s’ha fet en alguna
acció en aquest sentit l’aplicació de la llei catalana de l’habitatge aprovada l’any 2007.
HABITATGE

Durant aquest mes de desembre s’iniciaran expedients per a la utilització anòmala d’habitatges
al municipi.
Sr. Eliseu Blanch Masjoan (CIU-VIA)
-

Saber si seria possible fer alguna cosa amb els fanals que no tenen llum que hi ha a la
zona de l’institut Xaloc i també a la Rambla Santa Eulàlia. ESPAI PÚBLIC

S’està treballant des d’urbanisme amb la propietat del sector per restaurar l’enllumenat.
-

Si teniu pensat donar-li un model nou a la fira del cava, ampliant-li una mica mes i lluirla més. COMERÇ

El 2013 es va plantejar la continuïtat de la fira Mercat del Cava, calia repensar el concepte per
adequar-lo a la potencial demanda i potencials participants locals com són els restauradors. En
aquest sentit es va acordar des de la regidoria responsable incloure el concepte Tapa, passant
a ser el Mercat del Cava i la Tapa, ja que és el sector restauració vinculat a la tapa el que
s’identifica més amb l’oferta de les Roquetes. Aquell any, que per raons atmosfèriques es va
haver de suspendre la fira, no es va poder posar en pràctica el nou format i no es va poder
conèixer l’impacte.
2014 es celebra la primera edició d’aquest maridatge de conceptes entre cellers elaboradors i
la tapa per degustar la gastronomia del territori, aquest s’ha consolidat amb èxit ja que només
en un any, de 2014 a 2015 ha estat un èxit, superant el doble de degustacions de qualsevol
altra edició anterior, passant d’unes 2.000 degustacions a gairebé 5.000 degustacions.
Al finalitzar la fira sempre es passa un qüestionari als participants perquè valorin la fira i aportin
suggeriments. Una proposta va ser ampliar l’horari a diumenge tarda, després de dues edicions
es demana tancar la fira diumenge sobre les 15h i no obrir a la tarda donat que ens trobem al
mes de novembre. En aquesta línia, sempre s’està obert a recollir propostes de millora perquè
siguin valorades i posar-les en marxa si així es considera pel bé de la fira.
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Finalment, informar que tant els inputs recollits en converses amb els participants i entitats
participants ha estat molt ben valorada, tant l’organització com les vendes, fet que es confirma
amb la valoració molt positiva feta a través de les enquestes anònimes. Per altra banda, una
altra dada que ho confirma és que per segon any consecutiu, tot i la pluja del dissabte al matí,
s’han arribat gairebé a les 5.000 degustacions.
-

Saber si les condicions de la festa de cap d’any, que aquest any l’organitza una altre
entitat, son les mateixes que tenia Roquefestes o varien. CULTURA

L’informem que les condicions són les mateixes que les de l’any passat.
Sr. Lluís Giralt Vidal (CIU-VIA)
-

Quin paper tenim nosaltres sobre la reducció del pla estratègic de turisme de Sant Pere
de Ribes i saber com s’estructurarà la redacció d’aquest pla. TURISME

El Pla Estratègic de Turisme que es porta a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona,
es troba en fase d’elaboració i la consultora està treballant en la seva redacció. S’han fet
reunions amb agents públics i privats del territori, amb l’Ajuntament, i a hores d’ara s’estan
coordinant agendes amb els diferents representants de tots els partits polítics perquè la
consultora pugui recollir les seves aportacions i propostes.
-

Saber perquè aquest tipus d’inventari es una mena d’auditoria de lo que a donat Sorea
i si era estrictament necessari que es fes. ESPAI PÚBLIC

Vista la Diligencia d’intervenció numero 39/2016, davant la necessitat d’una primera fase
d’actuació de control que posi de manifest la verificació i valoracions de les infraestructures del
servei als efectes de poder manifestar les transaccions efectuades i pendents de realitzar en la
comptabilitat municipal d’acord amb allò manifestat en el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
1.- L’objectiu es de portar a terme l’inventari i valoració dels elements d’inversió relacionats
amb la Instal·lació per al subministrament d’aigua, gestionat per l’empresa Aigües de Sant Pere
de Ribes, des de la captació, emmagatzematge, transport i fins la distribució per xarxa al
municipi.
S’establirà l’inventari i la valoració mitjançant la informació facilitada per Aigües de Sant Pere
de Ribes, característiques tècniques i dades d’adquisició i posada en funcionament, així com
per la inspecció de contrast i validació que realitzin els tècnics.
Que per dur a terme aquest treballs es necessari poder disposar de suport tècnic extern.
Que es demanen els honoraris professionals a Intervalor Consulting Gropu per establir els
següents processos en el desenvolupament del projecte:
-

-

Coneixement exacte de la naturalesa, tipologia i localització dels bens objecte de
valoració.
Inspecció de camp de tots i cadascun dels elements objecte de valoració.
Presa de dades segons full de treball dissenyat pel desenvolupant de la valoració.
Compilació de dades.
Parametrització de les dades ajustades a les característiques de la valoració.
Valoració.
Anàlisi i verificació de la correspondència comptable, de la totalitat dels elements
d’immobilitzat material inventariats per mitjà de la informació comptable que se’ns
faciliti.
Emissió d’un informe amb les conclusions.
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2.- L’objectiu de l’anàlisi del Pla Director presentat per Sorea sobre el pressupost de costos
d’inversió relacionats amb el Servei d’abastament i distribució de l’aigua potable que l’empresa
Sorea gestiona per proveir el subministrament d’aigua per al municipi. Aquests treballs es
duran a terme sobre la base d’inventari realitzat prèviament pel que fa a l’inventari i valoració
dels elements d’inversió relacionats amb la instal·lació per al subministrament d’aigua gestionat
per l’empresa Sorea, des de la captació, emmagatzematge, transport i fins la distribució per
xarxa.
Que per dur a terme aquest treballs es necessari poder disposar de suport tècnic extern.
Que es demanen els honoraris professionals a Intervalor Consulting Gropu per establir els
següents processos en el desenvolupament del projecte:
-

Pla director.
Anàlisi de Camp dels elements objecte de la valoració.
Compilació de dades.
Valoració.
Emissió d’informe escrit amb el resultat de les nostres conclusions.

Demana que es gestioni el tema dels containers del pàrking del Mercadona que molts
dies fan pudor. ESPAI PÚBLIC

Va ser un fet puntual i va quedar resolta la neteja per dintre i per fora la setmana del 28 de
novembre.
Precs i preguntes realitzades per part del grup municipal Fem Poble, en data 21 de
novembre de 2016
Per la regidoria de Serveis Socials:
• Des de les bases de Sant Pau, no s’ha pres cap decisió real des de la Comissió de Serveis a
les Persones i portem des del setembre sense cap contingut, essent aquest mes on ni s’ha
convocat la Comissió, justificant que no hi han temes a tractar. S’apropa l’hivern i han 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
marxa l’ajuntament de Sant Pere de Ribes?
Des del Departament de Serveis Socials estem portant a terme ajuts d’urgència per a
subministraments (llum, aigua i gas), l’import atorgat fins l’actualitat és de 80.155,01 € a més
d’haver esgotat al mes de maig el Fons de Finançament de Sorea per un import de 16.630,27
€.
Per a la regidoria de RRHH i/o l’alcalde accidental Josep Moya:
• Ens podeu explicar per què vau fer una contractació directa sense publicitat ni convocatòria
pública el passat 12 d’agost, sent desfavorables (i declarant nul el contracte) els dos informes
dels serveis jurídics de l’Ajuntament.
El departament de Recursos Humans va efectuar l’oferiment d’aquest contracte als candidats
existents en les diferents borses de treball que disposa i que estan relacionades amb les
tasques a realitzar, que eren la de tècnic mitjà de promoció econòmica i la de auxiliar tècnic de
serveis a les persones, tant per correu electrònic com telefònicament, sense trobar cap aspirant
que hagi contestat afirmativament a la proposta de contractació.
Com s’exposa a l’informe el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre:
Artículo 125 Selección del personal interino y laboral no permanente
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1. El personal interino y el personal contratado laboral temporal será seleccionado
mediante convocatoria pública que garantice los principios enunciados en los artículos
23.2 y 103.3 de la Constitución.
2. Excepcionalmente, por causa de urgencia apreciada por la Administración, puede
nombrarse personal interino o contratar personal laboral temporal directamente, sin necesidad
de convocatoria. A tales efectos el Gobierno puede regular por reglamento una bolsa de
personal para prestar servicios con carácter temporal para los casos de máxima urgencia.

La declaració de nul·litat del contracte no era per la contractació directa com a tal sinó per la
declaració d’urgència, tal i com s’exposa a l’informe de la Secretaria.
• Per què heu argumentat que la contractació era de màxima urgència si aquest és un lloc de
treball que ja es recull anualment a la temporada d’estiu i tenint mes i mig per fer el concurs
públic, d’ençà 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 al DOGC ni al BOP) havent
pogut realitzar el procés tal com demana la constitució en un termini d’entre 7 i 15 dies?
En relació a aquesta pregunta, comentar que el mateix article exposat a la resposta anterior
2. Excepcionalmente, por causa de urgencia apreciada por la Administración, puede nombrarse
personal interino o contratar personal laboral temporal directamente, sin necesidad de
convocatoria. A tales efectos el Gobierno puede regular por reglamento una bolsa de personal
para prestar servicios con carácter temporal para los casos de máxima urgencia.
Es determina que és l’Administració la que estableix la urgència i aquesta era la pèrdua de la
subvenció i la necessitat de cobrir aquest lloc de treball, derivat de les vacances de les
empleades públiques que presten servei en aquest departament i a més també s’estableix que
es pot realitzar la borsa de personal, no com obligació sinó com a possibilitat.
Els processos estaven realitzats, la qüestió va ser que no va acceptar ningú la proposta de
contracte que es va demanar. Per tant, es va complir amb la normativa que estableix la
selecció de personal i la contractació per urgència.
• En relació a aquest tema la nota de premsa que van publicar diu: “prevalent finalmente
l’informe de Recursos Humans que s’atenia al caràcter de màxima urgència que recull i
estableix el Text Refós de l’Estatut de l’Empleat Públic i que permet nomenar personal temporal
per proveir llocs de treball en aquests casos donant-se posteriormente compte al Ple (com
també es va fer).” Ens podeu dir a quin capítol i article exacte del TREBEP recull el caràcter de
“màxima urgència”?
La normativa que recull la possibilitat de contractar personal directament i per urgència és el
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre
Artículo 125 Selección del personal interino y laboral no permanente
1. El personal interino y el personal contratado laboral temporal será seleccionado
mediante convocatoria pública que garantice los principios enunciados en los artículos
23.2 y 103.3 de la Constitución.
2. Excepcionalmente, por causa de urgencia apreciada por la Administración, puede
nombrarse personal interino o contratar personal laboral temporal directamente, sin necesidad

35

Ple ordinari
20 de desembre de 2016

de convocatoria. A tales efectos el Gobierno puede regular por reglamento una bolsa de
personal para prestar servicios con carácter temporal para los casos de máxima urgencia.
• Ens podeu facilitar l’informe favorable de RRHH que heu citat a premsa? (El vam demanar per
primera vegada el 27 de setembre).
S’adjunta document.
Per a la regidoria de la dona:
• Li vam demanar reunió el passat dijous 9 de novembre per a què ens expliqués amb detall el
projecte “Dona, La clau”. Encara restem a l’espera d’aquesta reunió. Al no haver-nos concertat
dita reunió ens podria explicar en aquesta sessió plenària quins valors d’igualtat fomenta el
projecta “Dona, La Clau” amb els tallers per a dones sobre cuina, manteniment de la llar i dels
infants?
El Projecte de Dona, La clau. No és un projecte de caire comunitari obert a tota la població, si
no com a part d’una intervenció professional sobre una població determinada amb unes
característiques concretes.
En aquest cas es vol intervenir en un grup de població que donades a la seves circumstàncies
familiars, personals, econòmiques i de salut, es detecten una sèrie de necessitats, i de
capacitats que volem potenciar...
Quan pensem en l’objectiu d’intervenció també pensem en quins temes d’interès comú tenen,
que els hi preocupa, i que les pot motivar assistir al grup (el nostre objectiu és que mitjançant
un focus d’interès poder treballar altres aspectes des de una basant educativa)
Per què el nom de Dona, la Clau. Per que al llarg de més de 20 anys d’experiència
professional hem pogut observar que la DONA juga un paper CLAU en la dinàmica familiar.
Per tant, l’objectiu és com apoderar-les per tal de introduir petits canvis dintre de la família...
En concret en aquest projecte te l’objectiu d’una intervenció SOCIO-ECONÒMICA I
EDUCACIONAL.
Destacar que ha estat un projecte pilot, que fins ara, el resultat envers al grup que estem
treballant ha estat molt positiu i així ens ho han transmet i en només 4 sessions hem pogut
veure petits canvis de les participants i valorar també la gran motivació en que participen de les
sessions plantejades.
Í per acabar justificarem d’importància del treball en grup recollint part d’un article de la revista
del Col·legi Professional del Treball Social (revista de treball social núm. 201 abril 2014):
El treball social amb grups ha estat des de sempre una de les modalitats clàssiques en la
pràctica del treball social, però darrerament hi ha la impressió, entre molts professionals, que el
treball social amb grups ha esdevingut una pràctica ocasional i molt pel darrera del treball
social individual.../...
És sabut que el treball amb grups té capacitat per generar canvis personals, socials i
comunitaris, és una força que cal aprofitar. En aquests moments en què la societat pateix un
individualisme persistent i les greus dificultats socials fan més necessari el suport de la
omunitat, el treball social amb grups pot esdevenir una eina adient on la participació, la presa
de consciència pròpia i l’acceptació de l’altre ajudin a aconseguir una millora personal i
col·lectiva. I, tot això, com es diu en un dels articles publicats, “lluny de la idea de beneficència”.
Sr. Eliseo Blanch (CiU-ViA):
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PREGUNTA: En relació a les Aules d’estudi, han vist al Diari de Vilanova que es fa una
valoració molt positiva. Demana si es separen les dades entre Ribes i Roquetes, si les dades
serien igual de bones per separat i si no és així, si hi haurà alguna mesura per les properes
vegades. JOVENTUT
Les dades són bones en tots dos casos. S’ha de tenir en compte que és una iniciativa que va
sorgir dels estudiants de Ribes i, en el cas de Les Roquetes, per les properes vegades, es té
present fer més incidència en els instituts, donat que majoritàriament eren estudiants
universitaris.
Sr. Joan López (UM9):
PREGUNTA: Parlaria sobre el tema dels terrenys del Parc Central de les Roquetes, i la
pregunta concreta seria, quin és l’estat de pagament de l’IBI en el sector del Parc Central de les
Roquetes? Si està al dia, si es paguen tots el impostos en aquest sector, i en el cas que hi
haguessin impagats o algun tipus de deutes tributaris, voldríem conèixer amb precisió,
mitjançant un informe en quin punt es troba el procés de constrenyiment sobre l’aplicació
d’aquest possible deute, si és dona el cas en els temes tributaris de tot aquest sector del Parc
Central, que com tots coneixem, està abandonat, estan les obres realitzades però està
abandonat. SERVEIS ECONÒMICS
Al Supp-9 Mercat – Parc Central existeixen 56 solars, dels quals 20 són de titularitat municipal.
Comprovats els padrons de l’IBI corresponents als exercicis 2013 fins 2016, resulta que tots els
rebuts figuren pagats, a excepció d’un únic rebut corresponent a l’any 2016 del solar situat al C/
Turo de l’Home, 11-13, que actualment està en període executiu. En aquest sentit fer constar
que els rebuts dels anys 2014 i 2015 d’aquest solar s’han cobrat mitjançant embarg de
comptes. Car dir, que dels rebuts a nom de l’Ajuntament no s’editen rebuts de l’IBI
Precs i preguntes - Ple de la Corporació celebrat el 22 de novembre de 2016
Sr. Daniel Carabantes (Fem Poble)
-

Saber que es pensa fer des de Serveis Socials, si hi ha algun protocol respecte als
temes d’ajut a les persones d’emergència social. SERVEIS SOCIALS

Si entenem emergència social el fet de detectar una persona o una unitat de convivència sense
llar, l’actuació que portem a terme des dels Serveis Socials Bàsics és oferir la possibilitat
d’algun recurs . Depenent de la problemàtica , el recurs pot variar.
En el cas de possible situació de sortida del domicili per situació de violència de gènere,
comptem amb un recurs específic per aquestes situacions, en els casos de desnonament
realitzem informe de vulnerabilitat habitacional (en cas de reunir els requisits que marca la Llei
24/2015) i el fem arribar als jutjats per poder fer sol·licitud de la mesa d’habitatge, en altres
possibles situacions busquem el recurs més adient , i en possibles situacions que l’ usuari
espera una plaça en un recurs podem fer un ajut d’urgència per oferir la possibilitat de passar
alguna nit en una pensió.
Sr. Tomàs Carandell Baruzzi (UM9-CUP)
-

Si tenim constància d’algun cas que s’hagi produït tall de subministrament sense allò
que a la 24/2015 exigeix que han de fer les companyies i saber s’hi i ha en algun cas
que s’hagi detectat quines accions legals com ajuntament o al menys des de el nostre
grup municipal que s’han d’iniciar contra les companyies que s’assaltin la llei en aquest
cas. SERVEIS SOCIALS

No ens consta cap unitat de convivència que tingui expedient obert de Serveis Socials que per
impagament de les factures de subministraments se li hagi tallat el subministrament.
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13. Precs i preguntes
Sr. José Asín (PPC)
•

Motivo por el cual se retiró la farola y porque no se ha repuesto aún (la calles está a
oscuras, en Eugeni d’Ors esquina Ortega y Gasset). ESPAI PÚBLIC

•

Motivo por el cual la fuente de delante de la guardería Tres Pins aún no tiene agua.
ESPAI PÚBLIC

Sr. Daniel Carabantes (Fem Poble)
•

Perquè a data de 22 de novembre de 2016, no hi ha encara xarxes socials a
l’Ajuntament? Des del departament de comunicació ens deien que properament abans
de la finalització d’aquest any serà aprovada la contractació per part de l’òrgan
corresponent. Què volen fer exactament amb aquesta contractació que diuen?
COMUNICACIÓ

•

Queixes veïns urbanització Mas Alba: contínuament hi ha robatoris, han realitzat
recollida de signatures, demanen més presència policial, volen que s’inclogui a la ruta
policial (de la local i de mossos d’esquadra). Volen tenir informació respecte aquestes
situacions que s’estan donant al municipi. URBANISME

•

Veïns i veïnes al costat de la fàbrica Components, queixes fums i sorolls: volen saber
com esta la situació que se’ns va comentar que l’ajuntament formava part d’alguna
comissió respectiva sobre això. Si ens poguessin fer arribar aquesta informació.
URBANISME

•

A la JGL del 14 de novembre, al punt 20: aprovació d’un projecte de confecció d’un
manual de protocol. Fa mesos en la modificació de pressupost corresponent d’aquest
protocol li vam suggerir que a la Diputació tenia disposició gratuït a aquest servei, en
canvi s’adjudica la empresa Tàctic per 3.025€. Ens agradaria que ens fessin arribar la
proposta de projecte que presenta l’empresa. Que ens expliquin el perquè d’aquesta
adjudicació, quan hi havia una altre alternativa a cost zero. ALCALDIA

•

A la JGL del 14 de novembre, al punt 31: adjudicació de contracte de prestació de
servei de mediació comunitària i convivència a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. El
29 d’agost s’aprovaven els plecs i clàusules del procediment obert per l’adjudicació
d’aquest servei, a data 22 de setembre l’única oferta que es va presentar fou,
Mediación y Convivencia, empresa que porta molts anys a la casa i autor de les
famoses ordenances de civisme, una adjudicació per cost de 84.000€ durant dos anys
prorrogable d’any en any fins a un màxim de quatre. Volen saber quina mena de difusió
publicitària es va dur a terme perquè només hi hagi una empresa que estigui
interessada. ALCALDIA

•

A la JGL del 14 de novembre, al punt 24: contracte manteniment GEMWEB.
Demanaríem l’informe d’intervenció 1472. INTERVENCIÓ

•

A la JGL del 14 de novembre, al punt 28: compra d’ordinadors. Despesa de 16
ordinadors pel desfasat de les necessitats de programaris actuals amb una despesa de
21.248,66€ (1328€ per ordinador). Demanaríem saber més informació sobre aquesta
despesa i l’nforme d’intervenció 1518. NOVES TECNOLOGIES / INTERVENCIÓ

•

A la JGL del 14 de novembre, al punt 29: aprovació compra senyalització vertical. Es
demana pressupost per material viari divers a les empreses Girod, Signal Road i
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Lacroix. Sense més explicació que la relació preu/qualitat es decanta per Girod per uns
15.000 €. Bé, no s’especifica si les altres empreses o bé no han aportat el pressupost o
el projecte, però en tot cas, no es reflecteixen els pressupostos de les altres empreses.
Demanaríem si ens poguessin fer arribar aquesta informació. GOVERNACIÓ
•

A la JGL del 21 de novembre, al punt 34.1: aprovació conveni a l’Associació Pares
Tegar Pro Discapacitats del Garraf. Demanaríem els informes d’intervenció 1561 i el de
secretaria 399. INTERVENCIÓ / SECRETARIA

Sra. Magda Torrents Garriga (UM9-CUP)
•

Volen saber si realment funciona o no el Servei Local d’Ocupació. I si té alguna relació
el cas dels acomiadaments parlats en la moció tractada recentment. OCUPACIÓ

•

Volen confirmar si un dels acomiadaments ha sigut una treballadora del PCI. Pregunta
quin impacte ha tingut aquest fet en el desenvolupament del Pla de Formació i Inserció.
OCUPACIÓ

•

Volen confirmar si és veritat que la pintada del pont de la Palanca, es va fer per gravar
una pel·lícula i saber quins criteris es segueixen per poder pintar el pont de la Palanca,
quan de temps, qui pot pintar-lo i qui no. COMUNICACIÓ

•

Respecte al Pla d’Igualtat que es va aprovar fa uns mesos, volen saber en quin estat
està aquest Pla (en quina fase del procés està). RECURSOS HUMANS

Sr. Tomàs Carandell i Baruzzi (UM9-CUP)
•

Volen un llistat de la relació d’indemnitzacions per assistència, dietes, locomoció i
qualsevol altre import de tot l’any, un llistat de tots els regidors tot l’any per tots els
conceptes que hi hagi, que hagi pogut cobrar qualsevol dels 21 regidors. RECURSOS
HUMANS

Sra. Núria Giralt Vidal (CIU-VIA)
•

Volíem demanar el part de l’empresa de manteniment SECE que porta el manteniment
de l’enllumenat públic perquè el cap de setmana del 6 - 8 de desembre va estar força
part del casc antic i altres carrers del nucli de Ribes a les fosques, i em consta que
aquesta empresa està contractada les 24 hores per manteniment... i va estar com 3-4
dies que allò estava a les fosques. Estava notificat, però l’empresa no va aparèixer a
fer la reparació pertinent en 24 hores de l’apagada. Volia saber com a anat i que se’ls
lliuri el part corresponent. ESPAI PÚBLIC

•

Voldria resposta pública del procés de selecció de la masoveria de Sant Pau. Voldria
ser informada de la persona que finalment ha estat la seleccionada. CULTURA

Sra. Esther Morales Miguel (CIU-VIA)
•

Can Lloses: voldria saber com estan previstes les obres de l’asfaltat d’aquesta
urbanització. Així mateix, exposa que s’hauria de fer la priorització dels carrers el mes
aviat possible. URBANISME

Sr. Lluís Giralt Vidal (CIU-VIA)
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