Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 19 DE
GENER DE 2016, CELEBRAT EN DATA 26 DE GENER DE 2016, PER ACORD UNÀNIM
DELS SEUS MEMBRES
Sant Pere de Ribes, vint-i-sis de gener de dos mil setze, quan faltes sis minuts per les
dinou hores, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Salò 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, secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
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Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta 15/12/2015
2. Donar compte decrets d’Alcaldia (mes de desembre)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
3. Aprovació canvi denominació i identificació espais magatzems 14 i 15 del mercat
La Sínia
4. Aprovació bases arrendament masia costat Ermita de Sant Pau

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
5. Aprovació acord entre representat del treballador i l’Ajuntament
6. Aprovació expedient extrajudicial
Telecomunicacions sense contracte

de

crèdit

de

despeses

de

servei

de

7. Prorrogar el contracte derivat de l’acord marc pel subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya
8. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-10
9. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-14
10. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gossos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-26

ALTRES ASSUMPTES
11. Mocions:
11.1.- Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
12. Respostes preguntes Ple anterior i de les realitzades per escrit pels Grups
Municipals
13. Renúncia i acceptació càrrec de regidor
14. Mocions, precs i preguntes
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1.

Lectura i aprovació de l’acta 15/12/2015

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta de la sessió de data 15 de desembre de
2015, amb el vot unànime dels dels vint-i-un membres presents que la composen.

2.

Donar compte decrets d’Alcaldia (mes de desembre)

DECRETS DESEMBRE 2015
Codi
2015 / 1010

Codi

Descripció
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta
ciutat de les persones que s’han relacionat, pel
transcurs de dos anys.
Descripció

Data Alta
02/12/2015

Data Alta

2015 / 1011

Incoar expedient sancionador a la Sra. J.A.B. amb
NIE núm. X0043724R per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

02/12/2015

2015 / 1012

Aprovació contracte durada determinada per obra o
servei a temps complert de A.M.O.M. com a tècnic
mitjà serveis a les persones a partir del 3 de
desembre de 2015 i fins el 31 de desembre de 2015

02/12/2015

2015 / 1013

Aprovació jubilació parcial del Sr. J.C.J. i el contracte 02/12/2015
de relleu de M.P.R. a partir del 4 de desembre i fins el
7 de novembre de 2019, com auxiliar administrativa

2015 / 1014

Aprovació admesos i exclosos i el nomenament dels
membres del Tribunal del procés selectiu per
constitució d'una bossa de conserges

02/12/2015

2015 / 1015

Aprovació desestimació jubilació parcial del Jaume
Constanti a partir del 13 de novembre de 2015 i del
contracte de relleu de la Dora Pedregal a partir del 4
de desembre de 2015

03/12/2015

2015 / 1016

Incoar expedient sancionador al Sr. H.G.F.R. amb
NIE núm. X4661633Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

04/12/2015

2015 / 1017

Aprovar complement per import de 150€ i factura
despeses per import de 1050€ relativa al Pla
Educatiu d'Entorn curs 2015-16 per a l'exercici 2015

04/12/2015

2015 / 1018

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER
TANCAMENT DEL CARRER FEDERICO GARCÍA
LORCA, 129 A NOM DE ANTONIA BELTRAN RUIZ

04/12/2015

2015 / 1019

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
càrrega i descàrrega per mudança al C. Nou, 78 i C.
Mare de Déu de Montserrat, 63 a nom del Sr. Jesús
González Rios i amb número liquidació 201537341

04/12/2015

2015 / 1020

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament del C. Pi, 59 a nom del Sr. Jesús

04/12/2015
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González Rios i amb número liquidació 201537343
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1021

Aprovació pressupost treballs de redacció del Pla
d'emergència pels envelats de Ribes i Les Roquetes
a favor de GESTION DE PROYECTOS Y
MONTAJES, SLP per import de 2420€

2015 / 1022

Sr. Gabriel Morales demana decret per pintar façana 07/12/2015
al cr. Roger de Flor, 18

2015 / 1023

Sr. Gabriel Morales demana ocupació via pública per 07/12/2015
bastida del 15 al 18 de desembre ambdós inclosos
per pintar façana Cr. Roger de Flor, 18

2015 / 1024

REQUERIR al propietari del carrer de La Pau
09/12/2015
cantonada Plaça Marcer perquè en el termini de 15
diez procedeixi a la col•locació d’elements de retenció
i/o estintolament dels pilars.

2015 / 1025

Aprovació liquidacions i autoliquidacions mes de
novembre 2015

2015 / 1026

Aprovació acceptació subvenció per a la realització´´o 09/12/2015
del programa "FEM OCUPACIO per a joves" per
import de 88.000

2015 / 1027

Aprovació expedient de la Sra. C.M.E. amb DNI
52428007-J segons expedient 1500003255

09/12/2015

2015 / 1028

Aprovació expedient de la Sra. S.S.M.. amb DNI
38120132-R segons expedient 1500003256

09/12/2015

2015 / 1029

Continuar amb la tramitació de la denúncia
administrativa contra Sr. J.N.M. amb
D.N.I.:46209331P, com a autora de la infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22,
segons número d’expedient 1500001144

09/12/2015

2015 / 1030

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. B.V.S. amb
D.N.I.: 34944256B segons expedient 1500003372

09/12/2015

Codi

Descripció

04/12/2015

09/12/2015

Data Alta

2015 / 1031

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.G.F. amb
D.N.I.: 47788441-F segons expedient 1500003562

09/12/2015

2015 / 1032

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. L.M.C. amb
D.N.I.: 36349597-Y segons expedient 1500003514

09/12/2015

2015 / 1033

Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en
compliment amb el que preveu l'art. 73 de la vigent
Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, que
conformen la relació núm. 15053503 per 59
infraccions i per un import de 8.000,00 €.

09/12/2015

2015 / 1034

Imposar les sancions corresponents, en compliment 09/12/2015
amb el que preveu l'art. 67.1 de la LLei sobre Trànsit,
Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 15053803 per 10
infraccions i per un import de 3.300,00 €

2015 / 1035

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
15054909, del dia 27 de novembre de 2015, format
per 1 infracció, per un import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del presumpte

09/12/2015
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infractor
2015 / 1036

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500003075D no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa de
l'expedient 1500003075 20015, SL

09/12/2015

2015 / 1037

Estimar les al•legacions presentades en els
expedients sancionadors 1500003442 JLL, incoats
per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica sobreseïment els mateixos i procedint
al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat

09/12/2015

2015 / 1038

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MAS D'EN
10/12/2015
SERRA,1 AV. MAS D'EN SERRA, 1 OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA PER BASTIDA

2015 / 1039

Aprovació serveis mínims personal governació per la 10/12/2015
jornada electoral prevista pel dia 20 de desembre de
2015

2015 / 1040

Aprovació contractació 7 peons vinculats al programa 10/12/2015
Treball i Formació a partir del 14 de desembre de
2015 i fins el 12 de juny de 2016

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1041

Nomenament secretari accidental Santiago Blanco
del 21 de desembre de 2015 fins al 5 de gener de
2016 ambdós inclosos amb un cost de 668,61€

2015 / 1042

Aprovació jubilació parcial del Sr. Jose Antonio
11/12/2015
Alvarez Rodríguez i contracte de relleu de Alfonso Gil
Martínez del 15 de desembre de 2015 i fins el 17 de
juny de 2016

2015 / 1043

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
mercaderies i expositors al C.Sitges, 85, Bxs. a nom
de la Sra. Patricia Ann Johnson O'Reilly i amb
número liquidació 201537403

11/12/2015

2015 / 1044

Requerir a l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL
aporti documentació en relació a les obres de
pavimentació asfàltica de vials al nucli de Ribes,
Roquetes i Mas d'en Serra

11/12/2015

2015 / 1045

APROVACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2015

14/12/2015

2015 / 1046

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE
14/12/2015
TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

2015 / 1047

Autorització despeses eleccions generals 2015 total
2.500 €

15/12/2015

2015 / 1048

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
reserva via pública al C. Pau, 3 ctda. Pl. Marcer a
nom de Viorn-Jardins, SL i amb número liquidació
201537448

16/12/2015

2015 / 1049

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament del carrer Carles Buïgas, 57 a nom
d’Electrodomèstics Fonoll, SL i amb número
liquidació 201537452

16/12/2015

2015 / 1050

S’incoa expedient sancionador contra la senyora

16/12/2015

11/12/2015
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R.G.R. amb DNI núm. 78760474X. segons
Ordenança Municipal reguladora dels sorolls i les
vibracions.
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1051

Incoar expedient sancionador al Sr. J.G.V. amb DNI
núm. 77286403D per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

2015 / 1052

Revocar la sanció imposada en mèrits de l’expedient 16/12/2015
sancionador 1300003812 a la Sra. A.M.S.K. amb
DNI: 35036052z, incoat per la infracció de circulació
que s’indica, sense perjudici de retrotreure l’actuació
quan s’hagi produït la prescripció d’aquesta

2015 / 1053

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. V.G.D.
amb D.N.I.: 50729201X segons expedient
1500003750

16/12/2015

2015 / 1054

Imposar al Sr. AMM amb DNI 40988437-E la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1055

Imposar al Sr. MHB amb DNI X9197760-Z la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1056

Imposar al Sr. ATP amb DNI 28448569-F la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1057

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1400005215 del Sr. J.L.L.B.
amb D.N.I.: 43401185R confirmant la sanció
imposada de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 171 del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1058

Imposar a la societat D.N., SL amb CIF B08359093-X 16/12/2015
la sanció de 100€ com autor de la infracció de l'article
50.1.22 del Reglament de Circulació

2015 / 1059

Imposar al Sr. F.L.O. amb DNI 46752423-R la sanció 16/12/2015
de 100€ com autor de la infracció de l'article 154.1 del
Reglament de Circulació

2015 / 1060

Imposar al Sr. A.C.H.G.la sanció de 200€ com autor
de la infracció de l'article 56.02.02 del Reglament de
Circulació

Codi

Descripció

16/12/2015

16/12/2015

Data Alta

2015 / 1061

Autorització de pagament de les dietes membres
meses electorals

2015 / 1062

Sr. Boosten sol·licita col·locar un contenidor d'obra al 18/12/2015
lateral de la Ctra de Canyelles, 10 del 4 al 8 de gener

2015 / 1063

LOVP per mudança atorgada al Sr. Jesús González 18/12/2015
Rios pel dia 23-12-2015 de 8 a 14 h. del c/ Nou 23 al
c/ M.D. Montserrat 18

2015 / 1064

Aprovació prorroga nomenament funcionari interí
tècnic de serveis econòmics a favor de Laura Olivas
Linares a partir de l'1 de gener de 2016 i fins la

17/12/2015

21/12/2015
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tornada del titular, el Sr. Josep Del Moral
2015 / 1065

Requeriment a SECE com ofertat més avantatjosa
l'aportació de garantia i trobar-se al corrent de
pagament en relació al procediment del servei de
conservació i manteniment instal·lacions enllumenat
Mas Alba

21/12/2015

2015 / 1066

ATORGAR a la Comunitat de Propietaris del carrer
Sant Joan núm. 20, una audiència prèvia de DEU
(10) DIES HÀBILS, per comparèixer davant
l’Ajuntament i, en el seu cas, efectuar les
manifestacions que consideri oportunes

22/12/2015

2015 / 1067

Contractació agent d'ocupació i desenvolupament
22/12/2015
local Sr. Alex Martínez a partir del 28 de desembre de
2015 i fins la finalització del programa prevista per al
27 de desembre de 2016.

2015 / 1068

Declarar al Sr. D.F.M. amb DNI núm. 79290632H,
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre
censal del municipi i embrutar les vies publiques i
imposar sanció de 300€

22/12/2015

2015 / 1069

Incoar expedient sancionador al Sr. A.E.G. amb DNI
núm. 38406146X per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció en relació a
l'ordenança reguladora de gossos perillosos

23/12/2015

2015 / 1070

Aprovació nomenament interventora accidental a la
Sra. Raquel Aguilera Alonso del 4 de gener fins el 8
de gener de 2016, ambdós inclosos

23/12/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1071

Adjudicació del procediment negociat obres reparació 23/12/2015
paviment asfàltic a favor de ASFALTOS BARCINO,
SL per import de 25.990,80€ (IVA inclòs)

2015 / 1072

Contractació tècnic mitjà serveis a les persones, la
23/12/2015
Dora Pedregal, a partir del 29 de desembre de 2015 i
fins el 27 de febrer de 2017

2015 / 1073

Incoar expedient sancionador a la Sra. R.S.P. amb
DNI núm. 43675518J per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

23/12/2015

2015 / 1074

Incoar expedient sancionador a la senyora E.C.E.
amb DNI núm. 53292948Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, tinença
de gossos perillosos

28/12/2015

2015 / 1075

Incoar expedient sancionador a la Sra. E.C.E. amb
DNI núm. 53292948Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb l'ordenança tinença gossos perillosos

28/12/2015

2015 / 1076

Aprovar l’adscripció temporal a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes en comissió de serveis de caràcter
voluntari de la funcionaria Sra. Eva Baena Canales
per tal que ocupi el lloc de Policia Local per un
període d’un any

28/12/2015

2015 / 1077

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS

29/12/2015
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BORSA DE TREBALL CONSERGE
2015 / 1078

Reconeixement triennis Anna Carnicer i Ramon Leis
Rodríguez i desestimació petició triennis Esther
Ferrer

29/12/2015

2015 / 1079

. Aprovar les obligacions de pagament mensuals de
les assignacions als regidors del mes de novembre
de 2015 per un import total brut de 6.669,00

30/12/2015

2015 / 1080

Aprovar pagament seguretat social mes de novembre 30/12/2015
2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1081

Nòmina desembre de 2015 del personal de
l'Ajuntament.

30/12/2015

2015 / 1082

Aprovació despesa i pagament ajut fill amb
disminució per import 1800€ a favor de Jose Maria
Sarabia

30/12/2015

El Ple de la Corporació en resta assabentada

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

3.

Aprovació canvi denominació i identificació espais magatzems 14 i 15 del mercat La
Sínia

Francisca Carrasquilla Cuadrado, Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les
persones i igualtat d’oportunitats, a proposta del regidor de Comerç Local les Roquetes,
presenta davant el Ple de la Corporació el següent dictamen:
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en sessió de 22 de
març de 2011, per delegació de competència del Ple, adjudica al Sr. JOAN CARLES BLANCH
PERIS, amb NIF 35053450-R, el contracte administratiu de la concessió del domini públic del
punt de venda (parada) Núm. 14 i local auxiliar (magatzem) Núm. 14 del servei públic del
Mercat Municipal la Sínia, ubicat al carrer Roger de Flor, 31, les Roquetes, Sant Pere de Ribes,
per desenvolupar l’activitat de venda de Peix i Marisc.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en sessió de 22 de
març de 2011, per delegació de competència del Ple, adjudica al Sr. Joan Carles Blanch Peris,
amb NIF 35053450-R, el contracte administratiu de la concessió del domini públic del punt de
venda (parada) Núm. 15 i local auxiliar (magatzem) Núm. 15 del servei públic del Mercat
Municipal la Sínia, ubicat al carrer Roger de Flor, 31, les Roquetes, Sant Pere de Ribes, per
desenvolupar l’activitat de venda de Peix i Marisc.
El concessionari, al disposar de dos magatzems continus, decideix unificar-los en el
moment d’adequació de les parades en un únic espai per ubicar-hi una única cambra frigorífica
que ocupi els dos magatzems. Actualment vol centrar la seva activitat en la parada 15 i està
valorant un possible trasllat o renúncia. Per tant, el concessionari té la intenció de compactar,
de reduir la cambra frigorífica que ocupa els dos magatzems en un sol magatzem i tornar a
dividir els magatzems amb les separacions originals. Valorant aquesta opció es detecta que
donat que la ubicació actual del motor de la cambra és al magatzem 14, fa que sigui més viable
a nivell de temps i econòmic, que la compactació d’aquesta es faci sobre l’espai actualment
denominat com “magatzem 14”, no havent de moure així el motor i la part més complicada de
la cambra. Per aquestes raons, el Sr. Blanch sol•licita poder disposar com a magatzem
principal el que ara és denominat com a 14.
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Per tant, les accions que cal portar a terme són:
- Compactar la cambra i dividir els magatzems en espais individuals
- Que la cambra frigorífica es concentri en el magatzem 14 (per costos, instal·lacions i
temps)
- Realitzar un canvi de denominació dels elements privatius anomenats Magatzem 14 i
Magatzem 15: el núm. 15 passar a ser el 14; i el 14 passar a ser el magatzem 15.
Així, davant una possible renúncia o trasllat de la concessió que inclou parada
14+magatzem 14, renunciï al magatzem que no tindrà cambra (antic 15 i que quedaria
identificat com a 14).
El Sr. Joan Carles Blanch presenta Comunicat d’ Assabentat Obra en número de registre
d’entrada E201412527 adreçat a Urbanisme. Queda pendent execució obres de separació a
l’espera de resoldre uns problemes derivats d’humitats als magatzems per part del mateix
concessionari. La Gerència del Mercat comunica que les humitats detectades al magatzem 15
estan resoltes.
* S’adjunta Informe presentat per registre d’entrada conjuntament amb altra
documentació en data 1 de juliol de 2015, número registre E2015009157, on especifica el tema
humitats - magatzem.
Per tal de facilitar futurs tràmits i agilitar els possibles trasllat o renúncia i posterior
adjudicació, es fa necessari modificar el Registre de la propietat de Sitges la denominació dels
espais, intercanviant els números entre magatzem 14 i 15.
Totes dues concessions, parada/magatzem 14 i parada/magatzem 15 són del mateix
concessionari, no afecta a ningú més. L’ intercanvi de denominació tampoc té cap connotació
negativa, ni per raons d’accessibilitat ja que els magatzems estan continus, ni per coeficient de
vot o de càrrega de quota per despeses de la comunitat, ja que tenen la mateixa superfície i
coeficient d’aplicació, tal com es reflecteix als Estatuts del Mercat la Sínia, al seu article 6.2
Elements Privatius i quotes de participació:
M14 Magatzem 14 = 10,57m2 - 0,47% coeficient
M15 Magatzem 15 = 10,57m2 - 0,47% coeficient
Tampoc suposa cap modificació dels Estatuts ni variació sobre el cànon que aplica
l’Ajuntament ja que es tracta de la mateixa superfície.
Feta la consulta al Registrador de Sitges donat que l’Ajuntament és propietari únic, ho
pot decidir per acord de l’òrgan competent. Per tant, es fa necessari acord de Ple com a pas
previ a poder tramitar modificació al Registre de la Propietat per part de l’interessat, assumint el
concessionari els costos que se’n derivin del mateix Registre.
Vist l’informe de la Cap de Promoció Econòmica.
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti els acords següents:
1.- Aprovar la modificació de la denominació dels elements privatius Magatzem 14 i
Magatzem 15, de manera que el Magatzem 14 passi a ser el magatzem 15 i a l’inversa, el
Magatzem 15 passi a denominar-se Magatzem 14, tenint en compte el següent:
•
el cost de la modificació al Registre de la Propietat de Sitges anirà a càrrec del
concessionari Joan Carles Blanch com a sol·licitant del canvi.
•
Aquesta modificació no suposa connotació negativa, ni per raons
d’accessibilitat ja que els magatzems estan continus, ni per coeficient de vot o de càrrega de
quota per despeses de la comunitat, ja que tenen la mateixa superfície i coeficient d’aplicació,
tal com es reflecteix als Estatuts del Mercat la Sínia, al seu article 6.2 Elements Privatius i
quotes de participació:
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M14 Magatzem 14 = 10,57m2 - 0,47% coeficient
M15 Magatzem 15 = 10,57m2 - 0,47% coeficient
•
No suposa modificació dels Estatuts ni variació sobre el cànon que aplica
l’Ajuntament ja que es tracta de la mateixa superfície.
2.- Comunicar l’acord als interessats.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.

El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.

4.

Aprovació bases arrendament masia costat Ermita de Sant Pau

AQUEST PUNT QUEDA RETIRAT DE L’ORDRE DEL DIA (S’ha aprova per urgència
en el mateix Ple).REDACTAR PER LA MARGARITA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

5.

Aprovació acord entre representat del treballador i l’Ajuntament
4.- Aprovació acord entre representant dels treballadors i 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:
“En data 11 de setembre s’ aprovat el Real Decret Llei 10/2015 que exposa:
Artículo 2. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en
los siguientes términos:
Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue:
«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
k) Por asuntos particulares, seis días al año.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por
antigüedad.
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Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso
por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»
Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por
antigüedad.
Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios
públicos.»
Vist que en data 17 de desembre de 2015 es va signar entre els Representants del
Treballadors i l’Ajuntament l’Acord referent a l’aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei
10/2015, d’onze de setembre de 2015.
Vist que la signatura d’aquests acords suposen la modificació del Conveni Col•lectiu i del
Pacte de Funcionaris, per tant, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans on s’informa de l’Acord signat amb
la representació dels treballadors.
Vist l’informe de Secretaria núm. 005/2016.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2016/037.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Proposa al Ple de la Corporació, que adopti el següent acord,
1er. Aprovar l’acord de data 17 de desembre de 2015 que es va signar entre els
Representants del Treballadors i l’Ajuntament que estableix:
1.

En relació al permís d’assumptes propis per antiguitat

La normativa diu:
«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por
antigüedad.
Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»
S’acorda, que amb efectes de l’1 de gener de 2016, la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes gaudiran de dies addicionals de conveni en funció dels triennis consolidats i
aplicant el mateix criteri que s’estableix a la normativa esmentada.
2.

En relació als dies addicionals de vacances per antiguitat

La normativa diu:
«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por
antigüedad.
Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los
funcionarios públicos.»
S’acorda, que amb efectes de l’1 de gener de 2016 la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes gaudiran de dies addicionals de vacances en funció de la seva antiguitat aplicant
la següent escala:
1 dia de vacances més a partir dels 5 anys d’antiguitat
2 dies de vacances més a partir dels 10 anys d’antiguitat
3 dies de vacances més a partir dels 15 anys d’antiguitat
4 dies de vacances més a partir dels 20 anys d’antiguitat
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2on. Es modifiquen els articles 14 i 15 del Conveni Col•lectiu i del Pacte de Funcionaris
en el sentit següent:
S’afegeix a l’article 14 un punt 7 amb el següent redactat:
S’acorda, que amb efectes de l’1 de gener de 2016 la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes gaudiran de dies addicionals de vacances en funció de la seva antiguitat aplicant
la següent escala:
1 dia de vacances més a partir dels 5 anys d’antiguitat
2 dies de vacances més a partir dels 10 anys d’antiguitat
3 dies de vacances més a partir dels 15 anys d’antiguitat
4 dies de vacances més a partir dels 20 anys d’antiguitat
S’afegeix a l’article 15 un punt 5 amb el següent redactat:
S’acorda, que amb efectes de l’1 de gener de 2016, la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes gaudiran de dies addicionals de conveni en funció dels triennis consolidats i
aplicant el mateix criteri que s’estableix a la normativa esmentada.
Dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el sisè trienni,
incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni generat a partir del vuitè.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.

6.

Aprovació expedient extrajudicial
Telecomunicacions sense contracte

de

crèdit

de

despeses

de

servei

de

Francisco José Perona Jiménez, regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“Vist que els nous contractes dels serveis de Telecomunicacions no s’han signat fins a
finals de setembre de 2015 i que encara estem dins el procediment de adequació de les
factures als nous contractes.
Vist que queden pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A. i VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. derivat de la falta de pròrroga dels contractes de
serveis de Telecomunicacions i de l’adequació de la nova facturació als nous contractes.
Vist l’informe de cap de secció del departament de Noves tecnologies.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords,
Primer.- Aprovar el pagament de les factures que es relacionen a continuació.
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2015002586
2015002587
2015002800
2015002801
2015003137

FACT. AGOST EMPRESA FIXA
FACT. AGOST EMPRESA
VARIABLE
FACT. SETEMBRE EMPRESA FIXA
FACT. SETEMBRE EMPRESA
VARIABLE
FACT. OCTUBRE EMPRESA
VARIABLE

60H598-109700
60H598-109701

28/08/15
28/08/15

6.727,60 €
45,71 €

E
E

EURO
EURO

60I598-109209
60I598-109210

28/09/15
28/09/15

6.727,60 €
17,11 €

E
E

EURO
EURO

60J598-109292

28/10/15

16,07 €

E

EURO

13.534,09 €

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2015002484
2015002761

FACT. AGOST TELEFONIA MÒBIL
FACT. SETEMBRE TELEFONIA MÒBIL

CI0792658340
CI0797458780

15/08/15
15/09/15

2.513,24 €
2.458,13 €

E
E
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4.971,37 €

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses corresponents.”
Vist l’informe desfavroable núm. 2016/0027 emès per Intervenció.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de divuit vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya, i l’abstenció de l’Agrupació d’Electors Fem Poble.

7.

Prorrogar el contracte derivat de l’acord marc pel subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, a proposta de la Sra. Abigail Garrido
Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i com a responsable d’Espai Públic,
presento al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, mitjançant acord de Ple, en sessió de data 17 de
desembre de 2013, va acordar adherir-se a l’acord marc pel subministrament de gas natural
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
a l’empresa Gas Natural Servicios, SDG, (exp. 2012/01) pel període de l’1 de juliol 2013 fins el
30 de juny 2014, prorrogat fins al 31 de desembre de 2014.
En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten integrats en l’expedient d’aquest
contracte derivat com a documents contractuals.
El 18 de novembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), contracte derivat de l’acord marc, a l’empresa Endesa
Energia SAU.
El Ple de la Corporació, en data 17 de març de 2015, va acordar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’acord marc del subministrament de gas natural destinat
als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU per un període a iniciar a partir de l’endemà de l’adopció
d’aquest acord i fins al 31 de desembre de 2015, amb possibilitat de prorrogar per dos períodes
més de dotze mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues,
de tres anys.
En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) ha acordat prorrogar el contracte derivat de l’Acord Marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2014.03-D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de
desembre de 2016. Les condicions de prestació del servei seguiran essent les mateixes i
d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen el
contracte. Els preus d’actualització trimestral es concreten en el següent detall:
Condicions actuals (4rt trimestre 2015)

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,741

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

43,867

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

39,690

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

36,585
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Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

26,790

En data 22 de desembre de 2015, el tècnic de l’Espai Públic, David Minguet Adroher, ha
emès informe en què proposa aprovar la pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU, donat que
mitjançant aquesta adhesió, els ens locals estalvien la realització de concursos i les
conseqüents despeses i s’obtenen uns preus més avantatjosos.
Per tot això, d’acord amb els antecedents esmentats, aquest Ajuntament de Sant Pere
de Ribes
ACORDA
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2014.03-D01), per un
termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, amb les
següents condicions econòmiques:
Condicions actuals (4rt trimestre 2015)

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

50,741

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

43,867

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

39,690

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

36,585

Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

26,790

Segon.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura amb l’empresa Endesa Energia, SAU de
la pròrroga del contracte derivat de l’acord marc esmentat i a realitzar totes quantes actuacions
siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord.
Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament de Sant
Pere de Ribes als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i
l’empresa Endesa Energia, SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en
l’execució del contracte al tècnic de l’Àrea, el Sr. David Minguet Adroher.
Quart.- Notificar aquests acords a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària de
la pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona) per tal que formalitzi el document de condicions particulars
on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
Cinquè.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel Desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).”
Vist l’informe favorable núm. 2016/0038 emès per Intervenció.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.
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Seguidament s’acorda debatre i votar junts, els tres punts següents:
8.

Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-10

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“La Regidoria de Governació té coneixement, mitjançant acta/denúncia de la patrulla de
la Policia Local de Sant Pere de Ribes, TIP 017 i 086, que el Sr. M.M.R. amb DNI núm.:
48029664Y, pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut a la Plaça Joan Fuster, el dia
03/12/2014 al voltant de les 17:30 hores, on en síntesi s’especifica:
“Es detecta a un grup de joves a l’interior de la Pl. Joan Fuster amb un gos de raça
Pitbull, deslligat i amb morrió. S’identifica al propietari sent el Sr. M.M.R. que manifesta que
està creuat amb Raça Terrier American Staffordshire. S’aixeca acta amb data 06/12/2014 atès
que no ha aportat la documentació requerida. ”
Que es comprova el registre municipal d’animals de companyia, i el gos no consta inscrit.
En data 30/07/2015, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 661/2015 i el plec
de càrrecs contra el Sr. M.M.R. amb DNI núm. 48029664Y, responsable del gos.
En data 04/10/2015, es va notificar a la persona expedientada l’ inici de l’expedient
sancionador i el plec de càrrecs de data 30/07/2015, on s’establia un termini de quinze dies
hàbils per formular al•legacions i/o proves que considerés oportunes a la seva defensa.
Va transcórrer el termini atorgat per a presentar al•legacions i/o proves al plec de
càrrecs, i no es van formular.
El dia 06/11/2015 es notifica la proposta de resolució de data 30/10/2015 on es concedia
un termini de quinze dies hàbils per a formular al•legacions que considerés oportunes a la seva
defensa.
Vist que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al•legacions a la proposta de
resolució, sense formular-les, cal entendre el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del règim
administratiu comú atorga a les actes/informes esteses pels agents de l’autoritat.
Vistos el Plec de Càrrecs i la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient, on es fa
constar com a òrgans competents per a resoldre el present expedient,
- El Ple de l’Ajuntament, per les faltes greus i/o molt greus de la Llei 10/1999 i la Llei
50/1999.
d’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives.
D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el
Procediment Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: SANCIONAR al Sr. M.M.R. amb DNI núm. 48029664Y com a responsable del
gos de raça potencialment perillosa, per les següents infraccions de caràcter greu o molt greu,
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a) Tenir un (1) gos de raça considerada potencialment perillosa, sense haver obtingut la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
- Falta molt greu d’acord amb l’article 13.1.b, en relació amb l’article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos; el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999; i
l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 2.404,05€ (dos mil, quatre-cents quatre euros amb cinc
cèntims).
b) No disposar de la assegurança de responsabilitat civil no inferior a 150.253€.
- Falta greu d’acord amb l’article 7.3.b) en relació amb l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Imposar-li la sanció de 200€ (dos-cents euros).
c) Portar el gos deslligat per la via i/o espai públic en general.
- Falta greu d’acord amb l’article 7.3.e) en relació amb l’article 2.1 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 151€ (cent cinquanta-un euros).
d) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal.
- Falta greu d’acord amb l’article 13.2.b) en relació amb l’article 5 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 301€ (tres-cents un euros).
SEGON: APROVAR la liquidació núm. 201537353 per import de 3056,05€ (tres mil,
cinquanta-sis euros amb cinc cèntims) en concepte de les sancions anteriors de caràcter greus
i molt greu, i adjuntar-la a la notificació del present acord.
TERCER: NOTIFICAR els presents acords a la persona interessada amb advertiment
dels recursos legals procedents.”
Vist l’informe núm. 2016/0018 emès per Intervenció.

9.

Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-14

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“La Regidoria de Governació té coneixement, mitjançant acta/denúncia de la patrulla de
la Policia Local de Sant Pere de Ribes TIP 045 i 099, que el Sr. M.M.R. amb DNI núm.:
48029664Y, pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut al Pont de Can Coll, el dia
28/01/2015 al voltant de les 18:00 hores, on en síntesi s’especifica:
“Es detecta a un gos de raça perillosa (Pitbull) al Pont de Can Coll. El Sr. M.M.R. el porta
lligat i sense morrió. El Sr. M.M.R. no presenta documentació ni assegurança. S’aixeca acta i
queda dipositat cautelarment al domicili del titular (c. Torreta, 30B1er. 1a.) ”
Que es comprova el registre municipal d’animals de companyia, i el gos no consta inscrit.
En data 30/07/2015, es va incoar expedient sancionador Decret núm. 660/2015 i el plec
de càrrecs contra el Sr. M.M.R. amb DNI núm. 48029664Y, responsable del gos.
En data 04/10/2015, es va notificar a la persona expedientada l’inici de l’expedient
sancionador i el plec de càrrecs de data 30/07/2015, on s’establia un termini de quinze dies
hàbils per formular al•legacions i/o proves que considerés oportunes a la seva defensa.
Va transcórrer el termini atorgat per a presentar al•legacions i/o proves al plec de
càrrecs, i no es van formular.
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El dia 06/11/2015 es notifica la proposta de resolució de data 06/11/2015 on es concedia
un termini de quinze dies hàbils per a formular al•legacions que considerés oportunes a la seva
defensa.
Vist que ha transcorregut el termini atorgat per a presentar al•legacions a la proposta de
resolució, sense formular-les, cal entendre el valor probatori que l’article 137.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del règim
administratiu comú atorga a les actes/informes esteses pels agents de l’autoritat.
Vistos el Plec de Càrrecs i la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient, on es fa
constar com a òrgans competents per a resoldre el present expedient,
- El Ple de l’Ajuntament, per les faltes greus i/o molt greus de la Llei 10/1999 i la Llei
50/1999.
d’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives.
D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el
Procediment Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: SANCIONAR al Sr. M.M.R. amb DNI núm. 48029664Y com a responsable del
gos de raça potencialment perillosa, per les següents infraccions de caràcter greu o molt greu,
a) Tenir un (1) gos de raça considerada potencialment perillosa, sense haver obtingut la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
- Falta molt greu d’acord amb l’article 13.1.b, en relació amb l’article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos; el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999; i
l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 2.404,05€ (dos mil, quatre-cents quatre euros amb cinc
cèntims).
b) No disposar de la assegurança de responsabilitat civil no inferior a 150.253€.
- Falta greu d’acord amb l’article 7.3.b) en relació amb l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Imposar-li la sanció de 200€ (dos-cents euros).
c) Portar el gos sense morrió per la via i/o espai públic en general.
- Falta greu d’acord amb l’article 7.3.e) en relació amb l’article 2.1 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 151€ (cent cinquanta-un euros).
d) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal.
- Falta greu d’acord amb l’article 13.2.b) en relació amb l’article 5 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 301€ (tres-cents un euros).
SEGON: APROVAR la liquidació núm. 201537354 per import de 3056,05€ (tres mil,
cinquanta-sis euros amb cinc cèntims) en concepte de les sancions anteriors de caràcter greus
i molt greu, i adjuntar-la a la notificació del present acord.
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TERCER: NOTIFICAR els presents acords a la persona interessada amb advertiment
dels recursos legals procedents.
Vist l’informe núm. 2016/0016 emès per Intervenció.

10. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gossos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-26
Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
“La Regidoria de Governació té coneixement, mitjançant acta/denúncia dels agents de la
Policia Local de Sant Pere de Ribes, TIP 097 i 092, que el Sr. D.F.M. amb DNI núm.:
79290632H, pot ser autor/responsable del següent fet ocorregut al pg. Circumval·lació a prop
del número 83, el dia 05 de juny de 2015 al voltant de les 08:15 hores, on en síntesi
s’especifica:
“Que els agents realitzant tasques de seguretat ciutadana, observen a prop del camp de
futbol, un home passejant un gos de raça “Dog Argentí” de color blanc. Que el gos realitza les
seves deposicions i l’home marxa del lloc sense recollir-les. Els agents identifiquen al Sr.
D.F.M. que manifesta que és el propietari del gos. Se l’informa del fet i el requereixen per
presentar la documentació de l’animal a dependències policials atès que no la porta a sobre.
S’aixeca acta.”
Que en data 08/06/2015, el Sr. D.F.M. aporta certificat per obtenir la llicència per la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’assegurança de responsabilitat civil i la cartilla
sanitària amb número de microxip.
Que es comprova el registre municipal d’animals de companyia, i el gos no consta inscrit.
En data 28/08/2015 es va incoar expedient sancionador Decret núm. 739/2015 i el plec
de càrrecs de data 01/09/2015 contra el Sr. D.F.M. responsable del gos.
En data 08/09/2015, es va notificar a la persona expedientada la incoació de l’expedient
sancionador i el plec de càrrecs, on s’establia un termini de quinze dies hàbils per formular
al•legacions i/o proves que considerés oportunes a la seva defensa.
En data 24/09/2015 té entrada per registre general núm. 2015012406 escrit d’
al•legacions del Sr. D.F.M. on en síntesis manifesta el següent:
“Que segons plec de càrrecs s’imputen els següents fets: No tenir el gos inscrit al
registre censal del municipi; no disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos i embrutar la via pública amb deposicions fecals de gos.
Cal manifestar que el gos disposa de XIP, registrat al Col•legi de Veterinaris, creient que
amb aquest tràmit quedava complimentada l’obligatorietat d’inscripció registral. Ha presentat la
sol•licitud d’inscripció per esmenar qualsevol omissió que es pugui haver produït.
Que en el moment de la intervenció dels agents de la Policia Local, l’exponent complia
tots i cadascun dels requisits que s’indiquen al article 3 del R.D. 287/2002 de 22 de març per
obtenir la preceptiva llicencia, que li va ser concedida en data 08/06/2015. Inclús té concedida
des de 30/7/15 la pòlissa d’assegurances que cobreix la responsabilitat per possibles danys
que pugui ocasionar el gos.
Es nega que les deposicions dels gos que van observar els Policies Locals intervinents
fossin del gos de l’exponent ja que les que son imputables al seu gos eren de tal naturalesa
que feia impossible la seva recollida, donada la diarrea que patia.
Que a prova de les anteriors al•legacions s’acompanya els següents documents:
al•legació consistent amb cartilla sanitària dels gos i sol•licitud de renovació de llicència i
certificat del centre mèdic declarant apte a l’interessat per l’obtenció de la llicencia de tinença
d’animals potencialment perillós i pòlissa d’assegurances.
Sol•licita que es tingui per presentat aquest escrit i interposades dins de termini les
anteriors al•legacions i en base a les mateixes i la prova documental que s’acompanya, es
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decideixi per part del orgue que correspongui deixar sense efecte el present expedient
sancionador i acordi l’arxiu.”
S’admeten a tràmit les al•legacions i es desestimen atès que el dia dels fets, 05/06/2015
el Sr. D.F.M.; no disposava de la llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, ja que només aporta i acredita certificat de aptitud per
obtenir-la de data 08/06/2015; la llicència es va concedir en data 26/10/2015, atenent a la
sol•licitud presentada pel Sr. D.F.M. amb data 15/09/2015, dia posterior a la data dels fets; no
tenia inscrit el gos al registre censal del municipi; va demanar-ho per registre 2015011914 en
data 15/09/2015; embrutar la via pública amb deposicions fecals, tal i com manifesten els
agents a l’acta inicial i el Sr. D.F.M. reconeix al seu escrit.
En data 13/11/2015 l’instructor de l’expedient sancionador formula la proposta de
resolució, que es va notificar en data 19/11/2015, on es va atorgar un termini de quinze dies
hàbils per a que formulés les al•legacions que estimés oportunes a la seva defensa.
En data 04/12/2015 té entrada per registre general núm. 2015016670 escrit d’
al•legacions del Sr. D.F.M. on en síntesis manifesta el següent:
“Que s’afirma i ratifica en les al•legacions ja presentades i que son les següents: en
quant al primer dels fets, cal manifestar que el gos disposa de XIP el qual està degudament
registrar al registre del Col·legi de Veterinaris, creient que amb aquest tràmit quedava
complimentada l’obligatorietat d’inscripció registral. Per altre banda ha presentat la
corresponent sol•licitud d’inscripció, per tal de esmenar qualsevol omissió que es pugui haver
produït. Referent al segon dels fets imputats en el moment de l’ intervenció del agents de la
Policia Local, cal dir que complia tots i cadascun dels requisits que s’indiquen a l’article 3 del
R.D. 287/2002 de 22 de març per poder obtenir la preceptiva llicencia que li va se concedida en
data 08/06/2015. Que té pòlissa d’assegurances que cobreix la responsabilitat per possibles
danys que pugui ocasionar el gos. En quant al tercer dels fets imputats, es nega que les
deposicions del gos que van observar els Policies Locals intervinents fossin del gos ja que les
que son imputables al seu gos eren de tal naturalesa que feia impossible la seva recollida
donada la diarrea que patia. Que els imports de les sancions son excessius ja que no han estat
valorades les al•legacions efectuades per atenuar les mateixes. Sol•licita deixar sense efecte el
present sancionador i acordar el seu arxiu”.
En data 18/12/2015 l’agent amb TIP 097 aporta informe de ratificació de la denúncia on
manifesta el següent:
“Un cop llegides les al•legacions, l’agent actuant SI es ratifica en la denúncia ja que
aquest es trobava a una distància d’uns 20 metres de la persona denunciada des de la qual va
poder observar amb claredat els fets, posteriorment l’agent va informar al Sr. D.F.M. del fet
denunciat, el qual en un primer moment no va recollir les defecacions del gos i va marxar del
lloc. Amb posterioritat i a instància dels agents aquest va recollir aquestes davant la seva
presència. També va estar informat del termini de presentació de la documentació del gos a les
nostres dependències.”
Atès que la persona expedientada formula al•legacions a la proposta de resolució,
s’admeten a tràmit.
Es desestimen les al•legacions atès que queda palès que el dia dels fets 05/06/2015 el
Sr. D.F.M.:
- No disposava de la llicència administrativa per la tinença de gossos potencialment
perillosos, atès que va ser concedida el 26/10/2015 atenent a la seva sol•licitud presentada en
data 15/09/15, data posterior al dia dels fets. Acredita el certificat d’aptitud per obtenir la
llicència amb data 08/06/2015, data també posterior al dia dels fets.
- No tenia el gos inscrit al registre censal del municipi atès que es va demanar per
registre en data 15/09/2015, data posterior al dia dels fets.
- Va ser responsable d’embrutar les vies públiques i/o qualsevol lloc destinat al trànsit o
esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gos. Tal i com manifesta a les seves
al•legacions, no va recollir les deposicions realitzades pel gos del que era responsable.
Vistos el Plec de Càrrecs i la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient, on es fa
constar com a òrgans competents per a resoldre el present expedient,
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- El Ple de l’Ajuntament, per les faltes molt greus.
d’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives.
D’acord amb els paràgrafs anteriors i vistos l’Ordenança municipal sobre la tinença
d’animals domèstics, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, el Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual s’aprova el
Procediment Sancionador, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del règim administratiu comú.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: SANCIONAR al Sr. D.F.M. amb DNI núm. 79290632H com a responsable del
gos de raça potencialment perillosa, per la següent infracció de caràcter molt greu,
a) Tenir un (1) gos de raça DOG ARGENTÍ, considerada potencialment perillosa, sense
haver obtingut la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
- Falta molt greu d’acord amb l’article 13.1.b, en relació amb l’article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos; el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999; i
l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos
- Imposar-li la sanció de 2.404,05€ (dos mil, quatre-cents quatre euros amb cinc
cèntims).
SEGON: APROVAR la liquidació núm. 201537510 per import de 2404,05€ (dos mil
quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims) en concepte de la sanció anterior de caràcter molt
greu, i adjuntar-la a la notificació del present acord.
TERCER: NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb advertiment dels
recursos legals procedents.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de tretze vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem Poble, Partit Popular i Esquerra
Republicana de Catalunya i l’abstenció de Convergència i Unió i Unitat Municipal 9-CUP-PA.

ALTRES ASSUMPTES
S’HA D’AFEGIR EL PUNT D’URGÈNCIA (MASIA ERMITA DE SANT PAU) I
AFEGIR LA VOTACIÓ DE AQUESTA URGÈNCIA
Seguidament es passa a votar la urgència del següent punt
Aprovació bases arrendament masia costat Ermita de Sant Pau
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.
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4.- Aprovació bases arrendament Masia costat Ermita de Sant Pau
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:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb l’objectiu de conservar i protegir el patrimoni
municipal, vol arrendar la masia qualificada com a bé patrimonial destinada a habitatge i
ubicada al costat de l’Ermita de Sant Pau.
Per això s’han redactat unes bases reguladores per adjudicar aquest arrendament.
Vist l’informe de secretaria núm.004/2016
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics de l’Àrea.
Examinada la documentació que s’acompanya i de conformitat amb l’ establert en l’article
94 i en la Disposició Addicional Segona de del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació de l’arrendament social en
règim de masoveria urbana de la masia qualificada com a bé patrimonial destinada a habitatge
situada al costat de l’Ermita de Sant Pau.
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases d’adjudicació pel termini de 20 dies a
partir de la ultima de les publicacions al BOP o al DOGC. Simultàniament, s’inicia el període de
presentació de sol•licituds a partir del dia següent de la última de les publicacions al
DOGC/BOP i finalitzarà el 31 de març de 2016.
Aquest període de presentació quedarà suspès si es formulen al•legacions contra les
bases, fins que aquestes siguin resoltes pel Ple de la Corporació.
TERCER. Delegar a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte, i les pròrrogues
successives, segons les condicions aprovades pel Ple de la Corporació, donant compte al Ple
de l’ esmentada adjudicació.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.

11. Mocions:

11.1.- Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre

I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació del dictamen.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de tretze vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem Poble, Partit Popular i Esquerra
Republicana de Catalunya i l’abstenció de Convergència i Unió i Unitat Municipal 9-CUP-PA.
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12. Respostes preguntes Ple anterior i de les realitzades per escrit pels Grups
Municipals

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSE ASIN - PP
PREGUNTA: la resposta que se’ls ha donat de l’antiga Peugeot no els sembla
satisfactòria del tot... Si es continuaran fent actuacions amb la propietat per subsanar
tot el que queda, o retiri brossa, o faci neteja o tregui el que pugui caure d’allà.
URBANISME
Es farà un seguiment de les actuacions adoptades i, tant bon punt es detecti qualsevol
afectació sobre l'espai públic, s'actuarà.
PREC: demanen la eliminació de cotxes al pas de vianants a l’alçada de l’estanc a
l’avinguda Catalunya, al nucli de Les Roquetes, perquè segueixen veient molt de
perill... des del pas de vianants. No hi ha visibilitat, fins que no arribes no saps si ha de
passar alguna persona (del costat de la pl. Llobregat).
PREC: tractament o reparació de la font de Parc Pompeu Fabra, perquè els veïns han
passat un estiu de mosquits... agrairíem que, o bé, es buidés completament, o és
busqués alguna solució.
PREC: prec fet en data 17/03/2015. Van presentar un material per instal·lar als
“alcorques” dels arbre del municipi. A dia d’avui no saben si s’ha fet alguna actuació al
respecte o si s’ha mirat l’empresa que ho porta a terme, perquè creiem que seria
beneficiós pel tema dels esglaons tant elevats que hi ha alguns “alcorques”...a part, que
evitaria el manteniment, perquè no en té i és drenant...
PREC: els sembla bé que es publicitin les coses que farà l’Ajuntament, però també
m’agradaria que quan publiciti certes coses, com l’ordenança comunitària, que va ser
una moció presentada per aquest grup municipal que es va aprovar, que es va
presentar el 18/1/2014, que és la substitució de sancions econòmiques per treballs en
benefici de la comunitat, que s’enrecordi que aquella moció es va presentar i es va
aprovar gràcies al Partit Popular. A l’igual que la moció dels excrements dels animals,
recordar-li que algú més ha treballat amb ella, agrair-li que es porti a terme, sobretot,
però m’agradaria també que s’enrecordés una mica dels que vàrem estar treballant.
PREC: que ens concedís alguna entrevista amb l’inspector o comandament (de la
policia local) i ens ensenyés el material del que disposen actualment per a controls, per
a fer una valoració a títol polític, si poden necessitar alguna cosa més, m’agradaria
saber de què disposen.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. FRANCISCO MORENO - FEM POBLE
PREGUNTA: quan s’ha previst per a la construcció del nou CAP de Ribes? Finalitzada
l’obra, quan s’ha previst que estigui en funcionament? ALCALDIA
A hores d’ara, des de la conselleria ens han informat que les obres s’iniciaran en breu (al
llarg del mes de febrer). Està previst que tinguin una durada de 16 mesos.
PREGUNTA: en quin estat han quedat les obres del Castell de Ribes? S’ha previst un
pla d’usos? I de no ser així, per quan estar previst elaborar-lo? URBANISME /
CULTURA RIBES
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En relació a les obres, han finalitzat les actuacions adjudicades però encara hi ha treballs
pendents que hauran de ser objecte de nova contractació com és l’estabilitat de la timba, evitar
els danys produïts per l’arbrat i vegetació existent, substitució i reparació fusteria, gàrgoles... Hi
ha redactat l’Avantprojecte de Pla d’usos del castell de Ribes. Projecte museològic i
avantprojecte museogràfic. De desembre 2103. Pdt decisió al respecte (Si es continua
treballant en la línia encetada per aquest treball o l’orientació és una altra)
PREGUNTA: sobre la reordenació dels carrers de Ribes. S’està treballant per a que els
carrers de doble sentit però estrets, com, per exemple, el passeig Circumval·lació,
puguin fer-se de sentit únic? GOVERNACIÓ / ESPAI PÚBLIC
Vista l’afectació que qualsevol actuació en aquesta matèria comporta, i l’efecte dominó que
genera, s’espera poder gestionar la redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana durant 2016, que
contempli i proposi solucions tant per aquesta casuística, com per la resta de problemes i/o
situacions susceptibles de millora.
PREGUNTA: què passa amb el Teatre i el Local? Quan podrem accedir-hi? Quin pla
d’usos hi ha projectat per ambdós? I en cas de que no hi hagi un pla d’usos, quan està
previst elaborar-lo? URBANISME / CULTURA RIBES
Les obres del centre cívic el Local adjudicades, està previst que finalitzin aquest mes de
desembre. Hi ha redactat el Pla d’usos del Centre Cívic i Cultural Polivalent El Local de Sant
Pere de Ribes. Juny 2010. S’ha tramés petició a la DIBA per actualitzar aquest treball. Hi ha
redactat el Pla d’usos i viabilitat del nou teatre municipal de SPR. Octubre 2010. però fa
referència fonamentalment a la construcció d’un nou teatre, no a l’existent. Crec que hi ha
informes d’Urbanisme en relació a la manca de viabilitat de l’edifici per a usos teatrals
PREGUNTA: segons la informació que teníem del nou Casal d’avis de Les Roquetes,
s’anava a obrir l’últim trimestre de 2015. Què ha passat, perquè s’obrirà el primer
trimestre de 2016? SERVEIS SOCIALS
El procediment administratiu per l’adquisició del mobiliari definitiu està en curs, per la
qual cosa, està previst la seva inauguració a finals del mes d’abril d’enguany.
PREGUNTA: perquè el Parc Central continua en mal estat, amb mobiliari destrossat,
amb brutícia i elements perillosos? Que fa l’Ajuntament per a evitar riscos d’usuaris a la
zona? ESPAI PÚBLIC
En relació al solar sense tancar s'ha realitzat inspecció, per part del vigilant
urbanístic i, havent-se comprovat el seu estat, es procedirà a fer el corresponent
requeriment a la propietat per tal que adopti les mesures de seguretat necessàries.
PREGUNTA: pel que fa només al Parc Central, hi han molts forats, mobiliari en mal
estat i arbres caiguts. Que fa l’Ajuntament per a garantir la seguretat en els espais no
recepcionats? S’ha encarregat la retirada dels arbres i el mobiliari caigut? ESPAI
PÚBLIC
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En relació al solar sense tancar s'ha realitzat inspecció, per part del vigilant
urbanístic i, havent-se comprovat el seu estat, es procedirà a fer el corresponent
requeriment a la propietat per tal que adopti les mesures de seguretat necessàries.
PREGUNTA: al Parc del Poeta del Rafael Albertí, en el pont d'accés, hi ha uns pilars
de quan anteriorment hi havia una gelosia sobre la que s’enfilaven buguenvíl·lees.
Aquests pilars estan en mal estat i es cauen a trossos. Està previst, donat que no hi ha
buguenvíl·lees, retirar-los? A més, creiem que seria convenient pavimentar el parc fins
a connectar amb la trama urbana de Vilanova o millorar d’alguna manera l’accés a
Vilanova i el pont, que es troba en dubtós estat. ESPAI PÚBLIC
Dins dels projectes de millora de l’Espai Públic es farà la valoració tècnica i, si fos el cas, es
millorarà l’accessibilitat, la mobilitat i el manteniment d’elements que no formen part del
mobiliari urbà en sí.
PREGUNTA: podem adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà? Els nostres joves i nens estudiants de fins a 14 anys podrien beneficiar-se de la
targeta de baix cost T-12. GOVERNACIÓ
L’AMTU està composada per aquells municipis i entitats municipals que gestionen transport
públic a les seves ciutats i que voluntàriament decideixin formar-ne part. No és el cas de Sant
Pere de Ribes, en no disposar ni ser-li obligada la prestació de dit servei de transport públic
urbà.
PREGUNTA: està previst estalviar més energia que l’any passat amb l’enllumenat de
Nadal? I quant han costat les llums noves? ESPAI PÚBLIC
La campanya de Nadal 2015/2016, muntatge, manteniment, desmuntatge i lloguer ha suposat
un total de 23.369,46€, facturats com es fa cada any en dues fases, la primera per un import de
15.236,94€ i l’altre a facturar un cop finalitzades les tasques de desmuntatge el 2016, que es
preveu per un import de 8.132,56€.
En relació al consum d’energia, segons dades facilitades per l’empresa SECE com
adjudicatària del manteniment de l’enllumenat públic i encarregada de la Campanya de Nadal,
“representa un cost per l’Ajuntament del dia 4 de desembre fins al dia 6 de gener de 483,50€”,
una reducció del 60%, aproximadament, respecte al que es calcula que podria haver costat
anys anteriors.
S’adjunta quadre amb detalls de la informació facilitada per l’empresa SECE.
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PREGUNTA: Sant Pere de Ribes està associat a la Xarxa de Municipi per la Sostenibilitat.
Quines mesures s’han començat a tractar des de que tenim representant aprovat des de
l’anterior ple? MEDI AMBIENT
En concret des del darrer Ple, i com a conseqüència de tenir nou representant no s’ha tractat
cap tema específic. La Xarxa té diferents camps d’actuació i grups de treball que tenen la seva
dinàmica i van funcionant, la darrera cosa en la que s’ha participat és en el Grup del Horts
Urbans (formació, intercanvi d’experiències...), i properament hi ha previst anar a una sessió de
treball sobre l’actualització de dades del PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible).
PREGUNTA: hem valorat positivament el servei Express.cat. En canvi, la nova parada
a Les Roquetes no té marquesina ni seients per als usuaris. Com que està en una zona
sense cobertura, els dies de pluja, i més si fa fred, és un problema. Està previst
col·locar marquesines en aquesta parada i a la de Rocamar? La parada, creiem, és
massa justa (davant hi ha un aparcament de motos i l'autobús molts dies hi para a
sobre) mesura el suficient la zona pintada com a parada? ESPAI PÚBLIC /
GOVERNACIÓ
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Mitjançant carta a la Direcció General de Transports i Mobilitat, s’ha demanat marquesines tant
per aquesta nova parada, com per a les de Rambla del Garraf/carrer Guifré el Pilós/carrer
Osona, Rambla del Garraf/avinguda de Roquetes/carrer de l’Urgell, Rambla del Garraf/rotonda
d’enllaç amb les interurbanes BV-2113, C-246a i C-32, i carrer Carç/passeig de
Circumval·lació/carrer de Mossèn Anton Miret. Pel que fa a les dimensions de la parada, es va
crear aquesta a petició de l’empresa prestadora del servei, i en cap moment han manifestat la
seva insuficiència, però en tot cas es tornarà a parlar amb els seus responsables al respecte, i
si així és, s’ampliaria la seva superfície.
PREGUNTA: quin termini dóna el govern per a contestar a les preguntes de les
assemblees al carrer? ALCALDIA
Aproximadament, es dóna una resposta telefònica dintre del següent mes, un cop les respostes
han estat redireccionades a les regidories gestores i, aquestes, han fet la devolució pertinent.
PREGUNTA: què ocorre amb la situació de les rieres que transcorren pel municipi i als
voltants? Tant la riera de Ribes com la de la Terrosa presenten punts negres amb
residus fecals i un creixement descontrolat de la vegetació. MEDI AMBIENT
Es confirma que es realitzarà inspecció a les rieres de referència i, a la vista de les situacions
que es detectin, s'iniciaran les actuacions corresponents, sens perjudici que alguna de les
actuacions correspongui a competències en matèries de domini públic hidràulic i d'abocaments
residuals de xarxes de sanejament en alta i, en conseqüència, s'hagin de traslladar a altres
administracions públiques.
PREC: al Parc central hi ha solars sense tancar, un d’ells amb una caiguda de 4 metres
(situat entre els carrers Turó de l’Home i Ball de les cintes. Al carrer Masia Nova, a
l’altura de la Pallissa (on creuaria l’antic camí de Vilanoveta amb aquest carrer) hi ha un
registre d’aigua sense tapa.

En relació al solar sense tancar s'ha realitzat inspecció, per part del vigilant
urbanístic i, havent-se comprovat el seu estat, es procedirà a fer el corresponent
requeriment a la propietat per tal que adopti les mesures de seguretat necessàries.
PREC: preguem que l’Alcaldia contacti amb l’ACA o l’organisme competent per a que
cerqui una solució amb les rieres. També, preguem que es posi en contacte amb
l’Alcaldia de Vilanova i la Geltrú, ja que és particularment preocupant la situació de
contaminació i de descuit per la que passen a diari centenars de persones a peu o en
vehicle per a entrar a Les Roquetes.
PREC: creiem que els actuals contenidors de brossa, en alguns llocs, no compleixen
amb els mínims requisits d'accessibilitat i ergonomia per als usuaris. Preguem que es
revisi ja que tenim un alt percentatge de gent gran que pot tenir dificultats per obrir
contenidors que sols s’obren des de dalt i costa llançar les escombraries. Un exemple
serien els contenidors que es troben a l'urbanització de Rocamar.
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PREC: un veí de Les Roquetes que va acudir a l’assemblea al carrer del govern ens ha
comentat que no ha rebut resposta sobre la seva petició per revisar el tema dels guals
als carrers de vianants i en els quals està prohibit aparcar. Considera que això
afavoreix a uns i perjudica a d’altres. Demanem de part seva que es revisi.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: finalització període d’al·legacions a la modificació del projecte de la Casa
de la Vila... Quina és la posició del govern o que pensa fer davant d’aquesta proposta
d’al·legacions? Possiblement la resposta arribarà després... però entenem una posició
política, no estrictament la resposta tècnica de l’al·legació, sinó el posicionament polític.
Cost total de l’actuació? URBANISME
El increment amb motiu del modificat és de 55.348,84€. El govern respondrà a totes i
cadascunes de les al·legacions.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
PREGUNTA: observem que s’estan realitzant obres en via pública, com a continuïtat
del pla de reactivació, i dels plans d’ocupació iniciats a juny de 2015, així com amb la
contractació d’empreses del municipi. Voldríem saber quin és l’estat de realització del
pla de reactivació a hores d’ara i quines són les prioritats del govern pels propers
mesos. ESPAI PÚBLIC
Obres en via publica que es troben en curs:
- Millora accessibilitat plaça de Puerto Cabezas i carrer Miquel Servet
- Millora accessibilitat carrer Bell-lloch
- Millora accessibilitat parc de Salvador Espriu i carrer de Sitges
Obres adjudicades pendent d’iniciar:
- Supressió de barreres arquitectòniques carrer doctor Marañón i carrer Lluís
Companys.
- Nou enllumenat del carrer Agricultura.
- Millora enllumenat públic al quadre 22 de Les Roquetes
Obres pendent de contractar:
- Asfaltat Ribes, Les Roquetes i Mas d’en Serra.
El personal dels plans d’ocupació varen finalitzar el passat 9 de desembre, assolint els
objectius de manteniment d’Espai Públic que s’havien marcat.
PREGUNTA: voldríem conèixer el calendari de trobades de la comissió de seguiment
del servei i obligacions contractuals de la gestió de l’aigua, constituïda durant l’anterior
mandat, i conèixer les actes de les darreres reunions realitzades. ESPAI PÚBLIC
S’informa que, a hores d’ara, es continua treballant tècnicament per la gestió de l’aigua.
PREGUNTA: volem saber quin és el calendari de reunions que s’ha seguit amb els
sindicats en el si de la regidoria de recursos humans, i conèixer les actes de les
mateixes. RECURSOS HUMANS
PREGUNTA: volem saber si hi ha hagut alguna novetat respecte la possible inversió
econòmica a la zona de la masia d’en Carro. URBANISME
PREGUNTA: s’han canviat les bombetes de la il·luminació dels carrers Balmes,
Guillem I, 11 de setembre, etc. Voldríem saber quin tipus de bombeta s’ha instal·lat.
ESPAI PÚBLIC
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S’informa que s’ha portat a terme la substitució de lluminàries de mercuri i s’han posat
halogenuro de 70W, per donar compliment a la normativa vigent.
PREGUNTA: voldríem informació de quin és l’estat de negociació amb l’empresa
Decathlon en referència al projecte de noves instal·lacions i zona esportiva. ALCALDIA
En aquests moments, a hores d’ara, es mantenen converses, de forma periòdica, amb
l’empresa Decathlon per tal d’acabar de valorar l’execució del projecte.
PREC: demanem que s’atengui les demandes de reunions de les meses de negociació
amb el personal sense necessitat de què aquests amenacin amb mobilitzacions. Hem
de respectar i defensar els drets dels treballadors municipals, mitjançant el debat i el
consens.
PREC: instem a que el govern valori les al·legacions entrades a l’Ajuntament, respecte
la modificació del projecte de reforma de la casa de la vila. 800 al·legacions s’han
d’escoltar.
PREC: instem al govern que, a partir del moment que s’hagi incorporat la tecnologia
que faci possible la neteja de pintades, iniciï immediatament la neteja dels espais
públics més afectats per aquest acte de vandalisme. Per exemple el pont de la
palanca, l’església de Ribes, la zona del centre cívic de Les Roquetes, la zona de la
biblioteca de Ribes, i per desgràcia un llarg etcètera.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSEP GRAELLS - ERC-AM
PREC: per una banda, explica que a la zona verda de la piscina de Les Roquetes, on hi
ha les pistes de tennis, hi ha un forat en una tanca que estava trencada. Demana saber
si s’ha fet la reparació. Explica que és un espai on hi ha acumulació de deixalles, on va
la canalla, la qual cosa, genera un risc. Demana si és possible mantenir aquell espai
una mica en condicions.
PREC: sobre el camí de la carretera antiga que va a Ribes, des de la finca Mas Solers,
concretament el camí que tomba a l’esquerra en direcció Can Ramon, explica que hi ha
un abocador amb runa d’uralita. Recorda que aquestes deixalles necessiten un
tractament especial. Demana a l’ajuntament que prengui mesures. Demana, també,
que s’intenti esbrinar qui ha estat el responsable dels abocaments.
L’alcaldessa indica que ja s’ha iniciat els tràmits.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSE ASIN - PP
PREC: en referència al tema de la Peugeot, malgrat la resposta rebuda li sembla
correcta, agrairia que si es fes alguna actuació se’ls informés oportunament.
PREC: demana que s’inclogui una partida pressupostària per tal d’arranjar mínimament
el camp petit de futbol de Les Roquetes (aporta fotos), per fer-ne un ús més digne del
mateix.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. FRANCISCO MORENO - FEM POBLE
PREGUNTA: sobre el teatre de Les Roquetes, volen saber quins informes d’urbanisme
en relació a la manca de viabilitat de l’edifici per a usos teatrals hi ha. Demanen tenir
una mica més de concreció que amb l’anterior resposta rebuda sobre aquest tema.
URBANISME
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PREGUNTA: explica que, tot just, al parc del Poeta Rafael Alberti, just al pont d’accés,
sobre la Riera de la Terrosa hi ha uns pilars on, anteriorment, hi havia una gelosia on
s’enfilaven buguenvíl·lies. Aquests pilars estan en mal estat i es cauen a trossos,
literalment. Demana saber si està previst, donat que no hi ha buguenvíl·lies, retirar-los.
ESPAI PÚBLIC
PREGUNTA: demana, que seria convenient, que es pavimenti el parc fins a connectar
amb la trama urbana de Vilanova, per tal de millorar d’alguna manera l’accés a
Vilanova i al pont. Resulta que en quan passes al terme municipal de Vilanova, és un
descampat que quan plou s’omple de fang. Demana que s’arribi a un acord amb
Vilanova, si s’escau, per tal de poder arribar en condicions de banda a banda. ESPAI
PÚBLIC
PREGUNTA: demana saber si es té previst estalviar més energia que l’any passat en
l’enllumenat de Nadal. Volen saber, també, quan han costat les llums noves.
Bàsicament, per tant, demanen saber quin cost total té la instal·lació de les llums i quin
consum d’energia suposa. PROMOCIÓ ECONÒMICA
La campanya de Nadal 2015/2016, muntatge, manteniment, desmuntatge i lloguer ha suposat
un total de 23.369,46€, facturats com es fa cada any en dues fases, la primera per un import de
15.236,94€ i l’altre a facturar un cop finalitzades les tasques de desmuntatge el 2016, que es
preveu per un import de 8.132,56€.
En relació al consum d’energia, segons dades facilitades per l’empresa SECE com
adjudicatària del manteniment de l’enllumenat públic i encarregada de la Campanya de Nadal,
“representa un cost per l’Ajuntament del dia 4 de desembre fins al dia 6 de gener de 483,50€”,
una reducció del 60%, aproximadament, respecte al que es calcula que podria haver costat
anys anteriors.
S’adjunta quadre amb detalls de la informació facilitada per l’empresa SECE.
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PREGUNTA: demana saber si s’estan prenen mesures, a la plaça de la Vinya d’en
Petaca, per millorar la poca il·luminació existent, donat el cas que és un lloc on hi ha
una zona d’oci per infants i que a les 6 de la tarda, al hivern, ja és fosc, malgrat encara
hi ha activitat i, per tant, no s’hi veu gaire bé. ESPAI PÚBLIC
S’ha fet la ampliació de dos focus nous en les prims existents, s’ha ampliat la potència de tots
els focus i s’ha fet l’orientació dels focus existents per garantir més lluminositat segons l’arbrat
actual.
PREGUNTA: respecte a la font del parc Pompeu Fabra explica que hi ha un arbre
surant. A més, demana saber si es continua filtrant l’aigua donat que el nivell cada cop
és més baix. ESPAI PÚBLIC
Per l’any 2017 es durà a terme l’arranjament de la font i de l’espai confinat existent. Per tal de
garantir la seguretat a la ciutadania enfront la fuita actual, s’ha fet baixar el nivell d’aigua de la
bassa.
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PREGUNTA: explica que a l’avinguda Catalunya, just davant de l’estanc, hi ha un sol
arbre, just al costat del pas de vianants, que té un escocell amb una placa de metall.
Explica que, normalment, aquestes plaques són totalment rodones i no deixen gaire
espai perquè ningú pugui caure. Aquesta, no obstant, tot just, aquesta placa metàl·lica
està serrada i llavors queda un espai que pots ficar el peu i quedar-te enganxat.
Demana que es repari. ESPAI PÚBLIC
Des de la regidoria d’’Espai Públic s’ha fet la reparació de l’escocell.
PREGUNTA: explica que han rebut queixes sobre el soroll dels tambors entre setmana
(suposa que són els assajos de les colles de batukada). Malgrat tinguin permís
municipal, considera que estar-se fins passades les 11 de la nit, vulnera l’ordenança
municipal de sorolls. Demana saber si, efectivament, estan contravenint l’ordenança i,
si fos el cas, es posi en coneixement de les colles implicades. CULTURA
PREC: explica que en data 28 de novembre es va publicar al BOE el Reial Decret
1078/2015 on es contemplava el pla per a la incentivació de la mobilitat amb vehicles
d’energia alternativa, conegut com a Plan Movea. Creu que és interessant que si s’ha
de renovar algun vehicle municipal es consideri aquest incentiu on es podria aconseguir
un estalvi de fins a 3.000 o 3.500 euros, depenen del tipus de vehicle.
PREC: explica que, també, van rebre la informació que el passat 3 de desembre,
malauradament van matar un gos a puntades de peu al carrer Ramón Berenguer IV de
Les Roquetes (uns quants veïns van ser testimonis). Demana saber si l’Ajuntament té
constància d’aquest fet i quin va ser el procediment policial que es va seguir. Recorda
que, segons el codi penal, la llei orgànica de l’1 de gener de 2015, aquest
maltractament punyent és un delicte condemnat amb presó. Lamenta molt aquest fet i
creu que s’ha de condemnar.
PREGUNTA: explica que han rebut queixes d’alguns pares del Xaloc, els quals han
afirmat que estan fent tasques de manteniment al centre (pintar parets, arreglar
persianes...). Demana saber si és correcte i normal que siguin els propis pares els que
s’encarreguin de fer tasques de manteniment en un edifici públic. EDUCACIÓ
L’alcaldessa respon a la pregunta plantejada. Així mateix, la regidora Francisca Carrasquilla
afirma que, tot just, fa pocs dies es va entrevistar amb l’AMPA de l’institut i no va rebre cap
tipus de queixa en aquest sentit.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. ALEJANDRO CONDE - FEM POBLE
PREC: li recorda a la regidora Francisca Carrasquilla, que ja és la segona vegada que
s’anul·la la comissió informativa de serveis a les persones. Sent la principal font
d’informació, prega que es torni a convocar de forma periòdica.
PREGUNTA: demana saber si és cert que s’obrirà un nou banc d’aliments a Les
Roquetes. SERVEIS SOCIALS
La regidora Francisca Carrasquilla explica que, efectivament, s’ha obert un centre del banc
d’aliments a Les Roquetes.
PREGUNTA: demana al regidor Adrià Solà, el protocol de regularització d’entrada de
nous membres a entitats que estiguin subvencionades per l’Ajuntament. Afirma que hi
ha casos d’entitats culturals de Les Roquetes, on s’està vetant o impedint l’entrada a
membres per motius personals. Demana saber si als convenis corresponents, hi ha
algun esment respecte a aquesta circumstància, donat que les entitats les acabem
subvencionant entre tots els ciutadans. CULTURA
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOAN LÓPEZ – UM9-CUP-PA
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PREGUNTA: considera que, darrerament, s’està fent bastant extracció d’arbres a
diversos carrers del nucli de Ribes, la qual cosa els preocupa. Recorda que en
anteriors sessions plenàries, s’havia plantejat la possibilitat d’instal·lar parterres
sintètics per tal de donar compliment al pas de cadires de rodes i, així, es podrien
conservar els arbrers existents. Ara, a més, des de la vorera del CAP es poden veure
els interiors de les habitacions de la residència, la qual cosa, considera que atempta
contra la intimitat de les persones que les habiten. Demana saber, per tant, els criteris
que s’estan fent servir i quines solucions es plantegen per la retirada d’arbrers al
municipi. ESPAI PÚBLIC
L’alcaldessa explica que els arbrers dels voltants de la residència estaven aixecant les voreres i
és, per això, que es va decidir de retirar. A més, ara, des de les habitacions es pot veure
l’exterior, cosa demandada, també, per part de les persones residents. Tot just a l’altre banda,
s’ha procedit a instal·lar parterres sintètics.
PREGUNTA: demana saber en quina situació es troba el tema de Sant Pau, amb el
tema de l’arrendament. Vol saber amb quina fórmula s’està plantejant i amb quins
criteris. CULTURA
S’informa que, tot just, recentment, s’ha passat tota la documentació relacionada amb aquest
tema als grups municipals que conformen el Consistori.

PREGUNTES DEL REGIDOR SRA. LAURA MARCOS – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: explica que han vist que hi ha un envelat al costat del institut Xaloc i, per
tant, demana saber la funcionalitat que té i quant de temps estarà. JOVENTUT
L’alcaldessa explica que té la mateixa funció que l’envelat de Ribes, alliberant, d’aquesta
manera, el pavelló poliesportiu.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
PREC: demana que totes les respostes es facin arribar a la resta de regidors i
regidores, no, únicament, als portaveus.
PREC: demana resposta per les preguntes que van presentar per escrit fa tant sols uns
dies.
PREC: explica que davant la presència d’uralita al municipi, que, malgrat que això ho
havien de tractar empreses especialitzades, explica que l’anterior govern va estudiar la
possibilitat de formar a personal municipal, per tal de simplificar el procés. Reconeix
que hi ha aquesta possibilitat.
PREGUNTA: respecte al punt 8 de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre,
on s’autoritza una despesa per assessorament i suport en la redefinició i la
comercialització de l’espai del Mercat de la Sínia. Vol un informe de les raons per les
quals es fa aquest assessorament i en quins temes concrets. Demana que s’explica
una mica tot el procés. Entenia que era un procés que feia el personal municipal amb el
suport de la Diputació de Barcelona. COMERÇ LOCAL
L’Ajuntament està treballant en un conjunt de mesures per la refundació del mercat la Sínia
amb l’objectiu de l’obertura de noves activitats i la redefinició del concepte de parades per un
major atractiu, tant per nous paradistes com per atreure clients.
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Aquestes mesures impliquen el canvi de la gerència del mercat, invertir en millores de serveis
i/o espais del mercat, revisió de les condicions d’adjudicació dels espais quant a terminis i
cànons, redefinició d’usos d’espais, així com ampliar i flexibilitzar el tipus d’activitat a ubicar-se.
Totes aquestes actuacions requereixen d’un treball tant des de la vessant tècnica com jurídica,
per tant, es fa necessari comptar amb un expert per donar suport i assessorament tècnic a
l’Ajuntament, i per altra banda, s’ha requerit col·laboració als serveis jurídics de la Diputació de
Barcelona.
PREGUNTA: en la Junta de Govern Local de data 16 de novembre es parla d’un
modificat del projecte de reparació d’estanqueïtat i estabilitat estructural del Local que
és l’aprofitament del increment aquest del 10% (exactament del 9,54%). En tot cas,
demana un informe del que s’ha ampliat. URBANISME
PREGUNTA: sobre el butlletí El Comú, recorda que se’ls hi va demanar l’escrit d’opinió
fa tres mesos. Afirma que, a hores d’ara, en aquests moments a perdut qualsevol
vigència. Per tant, en tot cas, també vol saber, doncs, perquè s’ha produït aquesta
tardança, si és un tema d’objectiu pressupostari. ALCALDIA
S’informa que, properament, es convocarà el Consell de Mitjans per tal de tirar endavant una
nova edició del butlletí El Comú.
PREGUNTA: recorda que es va tenir una reunió pel tema de la localització, de l’espai a
cedir a la Generalitat per la possible construcció del nou institut Xaloc. Afirma que es va
dir que se’ls passaria la informació (deixant-la a la policia) i ell no l’ha rebut. ALCALDIA
L’alcaldessa explica que la documentació es va deixar als llocs físics determinats per part dels
portaveus de cada grup municipal.
PREC: sobre el tema dels pressupostos, demana saber, respecte a la informació que
es va passar, sobre els ingressos. Hi ha una reducció d’ingressos de 2.000.000 milions
d’euros; i, en canvi, hi ha una despesa, sense tenir en compte les inversions, de 0,7
milions més. Afirma que se’ls hi va dir que hi havia una sèrie d’aspectes que calia
resoldre. Demana, per tant, que això se’ls expliqui tècnicament, per la qual cosa,
demanaran una visita amb els responsables tècnics (tresorera i interventor). Van
demanar, també, temes com la situació de l’endeutament o els diners que es poden
gastar. Volen conèixer la situació real dels ingressos, també.
PREC: respecte al ROM demana que s’iniciïn converses per tal de revisar-ho i regular
nous aspectes en el seu contingut.
PREGUNTES DEL REGIDOR SRA. ESTHER MORALES - CiU-ViA
PREC: alguns comerciants del carrer Lluís Companys s’han queixat de com s’han
distribuït els llums de Nadal que ells mateixos havien finançat. Per tant, demanen que,
abans de que s’acabi la campanya, es col·loquin els llums on pertocaven o que arribin,
com a mínim, fins a la plaça Catalunya.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. ELISEU BLANCH - CiU-ViA
PREGUNTA: sobre els plans d’ocupació, demana saber les accions que s’han realitzat
amb ells fins ara. I, també, les properes accions que es faran amb aquests plans
d’ocupació. OCUPACIÓ
Els plans d’ocupació que han finalitzat entre els mesos de novembre i desembre, corresponen
a diferents accions realitzades amb el suport de la Diputació de Barcelona. Han estat
contractes de 6 mesos, amb un total de 54 contractes i 1 coordinador.
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Properament, es podrà facilitar la memòria de les accions realitzades.
Els perfils de les persones contractades ha estat el següent:
6 Acompanyants. Adscrits del departament de Serveis Socials, amb tasques d’acompanyament
a aquelles persones per serveis no coberts pel servei d’atenció domiciliària.
Període: 18-5-15 al 16-10-15
8 Agents cívics. Adscrits a l’OAC, al departament de RRHH, de Medi Ambient, amb tasques de
suports al departament de Residus (recollida d’informació d’utilització dels contenidors, accions
d’informació als usuaris pel bon ús dels mateixos, incidències relacionades amb la recollida
d’escombraries com també tasques de conscienciació de la recollida dels excrements de
gossos a la via pública i el repartiment de correspondència que genera l’ajuntament i altre
informació que cal fer-ne distribució).
Període: 1-6-15 al 30-11-15 i 1-7-15 al 31-12-15
18 Peons serveis. Adscrits a Espai Públic. Les accions que han portat a terme han estat
relacionades amb el manteniment de la via pública, jardineria i neteja en tot el municipi.
Període: 10-6-15 al 9-12-15
11 Peons suport consergeria. Adscrits al departament d’Educació, Cultura i Esports. Han
realitzat tasques de manteniment als conserges dels diferents equipaments municipals.
Període: 16-6-15 al 15-12-15
3 Auxiliars informàtica. Adscrits al departament d’Informàtica i Ocupació. Han realitzat tasques
manteniment i suport a les competències del departament d’Informàtica i al departament
d’Ocupació en el desenvolupament de l’activitat al club de la feina amb usuaris d’aquest servei
per la utilització d’eines informàtiques.
Període: 1-7-15 al 31-12-15
5 Auxiliars administratius. Adscrits a diferents departaments i amb possibilitats de mobilitat
relacionada amb el volum de feina de cada departament. Tasques de suport administratiu.
Període: 1-7-15 al 31-12-15
2 Monitors de medi ambient. Adscrits al departament d’Urbanisme i Espai Públic, donant suport
a aquests departaments en referència amb els horts urbans i altres tasques de suport del
departaments.
PREGUNTA: respecte al carrer Agricultura, explica que la zona limítrof amb Vilanova
està totalment a les fosques. Demana si es pogués arribar a cap tipus d’acord amb
Vilanova, per poder il·luminar la zona. URBANISME
PREGUNTA: la zona del camp de futbol, al carrer Puigmal, on està el col·legi Santa
Eulàlia i el col·legi Roquetes, té una manca de papereres. Demana si fos possible
posar-ne algunes, perquè la gent que passeja amb el gos per allà, quan recullen la
“caqueta”, no saben on tirar-la. ESPAI PÚBLIC
S’ha fet inspecció a l’entorn del col·legi Santa Eulàlia, i es farà el increment de papereres en el
tram de carrer i en la zona verda d’enfront de l’escola.
PREGUNTES DEL REGIDOR SRA. NÚRIA GIRALT - CiU-ViA
PREC: demana explicacions a partir d’unes queixes que els han fet arribar vàries
famílies monoparentals del municipi. La queixa ve en relació a un punt que es va
aprovar de les ordenances fiscals, al passat ple del mes d’octubre. Una de les novetats
era que les famílies monoparentals passaven a poder compartir bonificacions igual que
les famílies nombroses, per exemple, de l’impost de bens immobles (IBI). Arrel d’aquell
ple i de la novetat anunciada, unes quantes famílies van preguntar a l’Ajuntament quins
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requisits havien de tenir les famílies monoparentals per poder accedir a aquesta
bonificació que és del 50% del rebut de l’IBI. Doncs la resposta que se’ls va donar per
part de l’Ajuntament era que calia que aportessin el carnet de família nombrosa per
poder-se acollir a l’esmentada bonificació. Afirma que això no té cap sentit. Imagina que
ha estat una errada, però demana que es rectifiqui.

13. Renúncia i acceptació càrrec de regidor
“Vist l’escrit presentat en data 20 de gener de 2016 i núm. de registre d’entrada en
aquest Ajuntament 2016000516 pel Sr. FCO. MANUEL MORENO SEGURA , regidor d’aquesta
Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, i
que va prendre possessió del seu càrrec en data 13 de juny del mateix any com a representant
de l’Agrupació d’Electors FEM POBLE, en el qual manifesta de mode clar la seva renúncia
voluntària i irrevocable al càrrec de regidor.
Vistos els articles 182 de la LOREG i 9.4 del ROF, així com el contingut de la Instrucció
de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, que va deixar sense efecte la instrucció de
19 de juliol de 1991, sobre substitucions de càrrecs representatius municipals.
Atès que el següent per l’ordre de llista electoral seria LA Sra. ANNA PÉREZ BLANCO,
en data 20 de gener de 2016 i núm. de registre d’entrada 2016000515 presenta la seva
renúncia a ser proclamada electe.
Atès que la següent persona de l’Agrupació d’Electors FEM POBLE que li correspon
cobri la vacant, el Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA, ha presentat acceptació expressa en
escrit de data 20 de gener de 2016 i núm. de registre d’entrada 2016000514, el seu desig
d’incorporar-se com a regidor a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Prendre raó de la renúncia presentada pel Sr. FCO. MANUEL MORENO
SEGURA, regidor d’aquest Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades
en data 24 de maig de 2015, i que va prendre possessió del seu càrrec en data 13 de juny del
mateix any com a representant de l’Agrupació d’Electors FEM POBLE, la qual tindrà efectes
des de la data de 26 de gener de 2016.
SEGON.- Prendre raó de la renúncia presentada per la candidata següent de la llista de
l’Agrupació d’Electors FEM POBLE, Sra. ANNA PÈREZ BLANCO
TERCER.- Oficiar a la Junta Electoral Central als efectes que procedeixi a l’expedició de
la credencial del regidor electe a favor del candidat següent de la llista electoral de l’Agrupació
d’Electors FEM POBLE Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA, amb la finalitat de cobrir la
vacant, previ compliment dels requisits legalment establerts.”

14. Mocions, precs i preguntes
Precs preguntes PLE ORDINARI 26 DE GENER DE 2016.
Sr. JOSEP GRAELLS (ERC):
Tenim una sèrie d’intervencions que ens han fet arribar diferents ciutadans i veïns de Sant Pere
de Ribes i voldriem destacar 2 o 3 perquè són bàsicament intervencions a la vía pública:
PREC: A la rotonda de l’entrada de les Roquetes ja fa molt de temps que hi ha una sortida
d’uns cables que creiem que genera un risc important i pensem que s’hauria de fer una
actuació.
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Tota una sèrie de PRECS, en total 6 els farem arribar a la Sra. Secretària, perquè els faci
arribar a l’equip de govern perquè i possi solució.
Bàsicament son intervencions a la vía pública, com deia, un dels més importants és uns cable
que surten d’una farola que ja no existeix a la rotonda i que és un perill important.
PREC: Desprès, a part de la Rbla. Rafael Alberti, les columnes estan que es cauen totes...i pot
ser esperarem a que caiguin totes... és el que ens han comentat els veïns.
PREC: Una cosa que han comentat sovint, és la retirada dels cartells electorals, perquè bé, ja
sé que sovint anem enllaçant campanyes, però seria convenient que s’anessin retirant, que a
vegades els caps de llista canvien... o dic perquè hi ha molts llocs al municipi on encara queden
llocs per retirar cartells de diferents partits polítics. Doncs que si no fos el cas, intervingués
l’Ajuntament i prengués les mesures que toquen.
Com que són diverses actuacions a la vía pública, si els sembla bé les farem arribar, però he
volgut destacar aquestes tres que són les més importants que hi han.
SR. JOSÉ ASÍN (PP):
Nosaltres varem fer uns quants precs a l’últim Ple i ara voldriem fer preguntes sobre aquests
precs que vam fer:
PREGUNTA: Vam demanar que s’eliminessin cotxes del pas de vianants que hi ha davant de
l’estanc a l’Av. Catalunya, al nucli de Roquetes, i ens agradaria saber quina decisió a pres el
govern, si farà alguna cosa al respecte o no té res pensat.
PREGUNTA: Se’ns va dir que s’estava estudiant, referent a un prec que vam fer, a un ple de
principis de legislatura, sobre un material que s’havia de posar als “alcorques” dels arbres...un
material que nosaltres vam presentar i em van comentar l’alcaldessa que s’estava estudiant el
tema... i ens agradaria saber com es porta el tema i que s’està fent, quan es portarà a terme, i
si es portarà a terme i si hi ha pensament de fer-ho al final.
PREGUNTA:
Vam demanar al l’anterior Ple una entrevista amb l’inspector o algun
comandament, per veure si se’ns podia ensenyar el tipus de material del qual disposen per fer
la seva feina, control, etc... tant a títol personal com de conjunt i si han de fer alguna
intervenció. La pregunta és si això serà viable al final (un prec) i si se’ns podria dir quan.
PREGUNTA: Vam fer un prec també del tema del camp de futbol petit, el camp de terra que hi
ha al costat del camp gran del nucli de les Roquetes, si hi havia possibilitat d’adecentar-lo... i
ara li preguntem: és viable? S’adecentarà?
PREGUNTA: Un prec que també vam fer sobre el mal estat del paviment o de l’asfalt a la
Rbla. del Garraf, sobretot on hi ha les tapes de clavegueram, que és molt perillós... cada dia
passem i veiem que no s’ha fet res i és molt molt perillós, per ciclistes, ciclomotors,
motocicletes perquè hi ha uns forats bastants pronunciats, creiem que és bastant perillós i
preguntem si desprès del prec que vam fer si es farà alguna actuació o hi ha prevista alguna
actuació... hi ha alguna pas elevat que també té alguna deficiència, bé, només saber si es faran
aquestes reparacions o no.
SR. ALEJANDRO CONDE (FEM POBLE):
PREC: Amb caràcter d’urgència, amb motiu de l’acceptació del nou regidor... nosaltres em
acomplert els tràmits que haviem de fer, però ens trobem que la Junta Electoral ha de tramitarho en 10 dies i havent-hi el cas que ha sigut diguem exterior a decisions nostres del que el
pròxim Ple serà extraordinari el dia 3, ens trobem que possiblement la Junta Electoral no ens
deixés que entrés el nou regidor, llavors demanem que el pròxim Ple amb caràcter
extraordinari, sigui posterior a aquests 10 dies, perque trobem injust que tinguessim que trobarnos amb un regidor menys per coses alienes a la nostra organització, que ha sigut el convocar
un ple quan no podiem comptar amb un.
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PREC: Un prec en relació als serveis mínims de la Policia Local. Volem demanar compromís
a cercar una solució per garantir uns serveis mínims de la Policia Local perquè estigui sempre
disponible. Us ho dic amb motiu de la Festa Major de Ribes, l’oficina de les Roquetes estava
tancada i des de la centraleta de Ribes es considerava les urgències de les demandes. A
nosaltres ens consta que la matinada de divendres dissabte es van atendre algunes de les
trucades amb motiu de l’incident que va haver-hi diumenge...també hem sentit més casos en
relació al mateix dia. Llavors demanem que es treballi en aquesta línia.
PREC: Referent a la situació de la plantilla municipal. Hem estat informats de diferents
qüestions relacionades amb la plantilla, que volem comentar-vos i fer diferents precs:
-Hem sabut que a la Relació de Llocs de Treball es va fer una modificació de sous d’alguns
llocs de treball, amb la que la totalitat dels sindicats a manifestar a la taula de negociació no
estava d’acord, ja que no hi ha una valoració dels llocs de treball global que contempla l’actual
conveni i que l’assemblea de treballadors a qualificat de prioritari per unanimitat dels assistents.
Per això fem el prec de com dia l’article 9.9 i l’annex 4 del conveni col·lectiu i pacte de
funcionaris, l’Ajuntament prioritzi aquesta situació juntament amb els sindicats de la valoració
dels llocs de treball per a tota la plantilla. Igual hem sabut que no s’ha facilitat al comité la
documentació referent al pressupost, malgrat ens consta ho han demanat per escrit, en
compliment de l’annex 7 del conveni col·lectiu i pacte de funcionaris i per tant fem el prec de
que se’ls faciliti la documentació dels pressupostos, abans de la celebració del corresponent
Ple.
PREC: Tema de renovacions. Finalment, també hem estat informats que cada any hi ha molts
problemes en les renovacions dels treballadors que estan per programes o per subvencions;
sobretot el departament de Serveis Socials i d’ocupació, el que provoca situacions indesitjables
per aquests treballadors i sobre tot afecta de manera molt important als ciutadans i ciutadanes
que són ateses per aquests professionals, ja que es tracta de departaments que treballen
directament amb persones i casos molt complexos que poden desencadenar crisis importants
en les famílies si es deixen d’atendre casos en uns dies, i ens consta que aquests treballadors
han estat més de 15 dies sense contracte i sumat a les seves vacances de Nadalenques i que
encara hi ha professionals que no han solucionat la seva contractació i estan a l’espera
d’incorporar-se. Això entenem que no pot tornar a passar, tal i com ha demanat el comité i el
prec és que l’Ajuntament faci tots els esforços possibles amb tots els actors, RRHH,
Intervenció, Secretaria i els representats sindicals per buscar les solucions definitives perquè
no torni a passar i s’informi a totes les forces polítiques que composen el Ple de les solucions
adoptades i els resultats obtinguts pel bon funcionament del serveis per la ciutadania i la
tranquil·litat dels treballadors.
Sra. GERTRUDIS CONDE (FEM POBLE):
PREC: Via Pública. Respecte a la plaça Puerto Cabezas, al costat de l’escala que ja s’ha
construït, l’arranjament que s’ha fet per poder accedir a la vorera, ens trobem que a davant falta
el pas de vianants i davant també a l’altra vorera, també faltaria un arranjament. També sabem
que la inclinació aquesta és complicada per si, pero el que també veiem que passa és que la
gent passa per la carretera, llavors considerem que quan plantegem la pregunta de si val la
pena millor, en comptes de fer una jardinera, que sembla que és el que està preparat per fer,
deixar-ho com a vorera també... es que estem veient que la gent acaba pasant per la carretera.
PREC: En aquesta zona, l’accès a la rampa al CAP té davant, la vorera que toca amb el CAP i
aquesta no té l’espai adeqüat per l’ús, doncs no té pas de vianants i tampoc existeix la
senyalització que prohibeixi l’aparcament al seu davant, llavors ens trobem que a la zona on es
pot entrar amb cadira de rodes o cotxets es pot trobar bloquejada perquè es pot aparcar
davant.
PREC: També hem vist una tanca al parc infantil del Rafael Alberti i demanem que es repari,
perquè entenem que si està...em trobat una tanca amb cinta policial, llavors demanem que es
repari quan abans millor.
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PREC: I respecte a l’av. Catalunya, hi ha una senyal de prohibit girar a mà dreta, o sigui al c.
Almogàvers, que està situada gairebé a la façana del número 2 i creiem que té poca visibilitat...
des de la façana a la carretera hi ha com uns dos metres.
PREC: També voliem demanar un prec respecte al c. Grallers, que és un carrer que no té cap
senyalització i que normalment es confon amb lògica amb al c. Roger de Flor... de fet, està en
la mateixa direcció que el Roger de Flor; és un tros molt petit però no té senyalització; en el
google també diu que és Roger de Flor, els veïns tenen moltes queixes perquè quan truquen al
servei d’escombraries o quan a de venir algun repartidor, tenen problemes perquè aquest
sàpiguen on està el seu carrer.
PREC: En el mateix carrer (c. Grallers) hi ha uns contenidors soterrats que mai s’han utilitzat i
com hi ha uns contenidors voliem saber quan es treuran aquests contenidors o si finalment
s’arreglaran.
De fet, estaria bé poder tenir una llista de tot el pla que està previst per reparar o treure els
contenidors soterrats, perquè com ara ja la problemàtica s’estén per tot el municipi, doncs
agrairíem poder tenir-la.
PREGUNTA: Ens han comentat que fa uns dos anys l’Ajuntament es va comprometre a
fumigar espais com el pipi-can, per evitar el contagi de leishmaniosi. Al final no s’ha dut a
terme, segons tenim entés i tampoc em vist cap partida específica a l’informe de l’estat de les
despeses, així com si que n’em vist, per exemple, per actuar contra el mosquit tigre o la
legionel·la, que tampoc sabem bé si al final es va fer alguna cosa, perquè com a mínim a 4 de
desembre estava la partida...encara no havia passat l’obligat, bé aquest és un altre tema...el
que voliem preguntar és que ja que degut al Garraf és freqüent aquest tipus de mosquit o el
mosquit que transmet aquesta malaltia doncs preguntàvem si és té previst fer alguna actuació
al respecte.
PREGUNTA: Relativa a la Fundació INFORM. Perquè amb tota la documentació relativa als
pressupostos, que haviem d’aprovar suposadament avui, fins que es va canviar tot, ens va
venir un balanç d’actius i pasius de la Fundació Inform, i no ens acabava de quedar clar que és
el que ha passat, si la Fundació privada ara passa a ser pública i la controlem completament
nosaltres, creiem que és que passa, doncs també voldriem assabentar-nos d’això i també de la
Fundació Inform en sí mateixa, perquè voldriem coneixe-la millor, per exemple, el seu
organigrama, el personal, veiem que hi ha partides molt importants que rep de subvencions i
moltes, la majoria d’elles, van a parar al personal; en canvi, per exemple, el Progama, un dels
programes que fa la Fundació Inform és el SEFED i al Sefed els paguem, el personal del
Sefed, el paguem nosaltres, llavors és una qüestió que volem saber ven bé com funciona la
relació de llocs de treball d’aquesta Fundació i a més si ha de ser gestionada pels nostres
tècnics.
A més, vam veure a la Sindicatura de Comptes un informe de l’any passat, que estudiava les
subvencions que es donen al Servei d’Ocupació de Catalunya i en aquesta informe s’estudiava
com s’utilitzava precisament amb la Fundació Inform... sé que era un informe relatiu als anys
2009-2010, però ens té preocupats, perquè si ha de pasar a gestió pública, doncs encara
s’incrementa la preocupació perquè aquest servei funcioni de la millor manera i un servei que
realment garanteixi la ocupació perquè et miraves l’informe i realment no s’emitien els informes
quan percentatge d’ocupació hi havia. També recomanava que els requisits perquè es
matriculessin els alumnes fossin més fàcils, alhora deia que no hi havia cap alumne que s’havia
inscrit amb els requisits que estaven demanats,... esperem que s’hagin corregit, però no ho
sabem, però és una preocupació que s’incrementa si ha de ser una Fundació gestionada
públicament.
PREGUNTA: Respecte al Ple anterior, vam formular una pregunta i no hem rebut resposta, no
sé si encara està per tramitar però si l’he de tornar a formular la puc tornar a formular ara... us
la vaig enviar per e-mail ahir...doncs no cal que la torni a fer?
Bé, ja està.
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ALCALDESSA: Respecte a l’Inform, perquè és una qüestió que... L’Inform és una fundació
que fa molts anys que està en el municipi, que té una solera molt important en aquest sentit,
que ha funcionat des del punt de vista capdavanter i que no només té al municipi, sino que en
formen part si no m’equivoco, 19 Ajuntaments més de Catalunya, i per tant, és un programa
amb una competitivitat molt important i amb una solera també molt important.
És fruit de l’ARSAL que diu que els Consorcis i les Fundacions s’han d’adscriure als
Ajuntaments, això ho estem fent amb tots els Ajuntaments de Catalunya i d’altres llocs
d’Espanya i simplement és un tràmit en el qual l’Inform estaria adscrit a Sant Pere de Ribes.
Curiós, perquè l’ARSAL també diu que té a veure amb l’adscripció amb el soci majoritari i la
veritats és que nosaltres no som dels Ajuntaments més grans, perquè hi ha Ajuntaments molt
més grans que nosaltres. Quina és la qüestió? Que tenim cedit l’espai i al tenir cedit l’espai
des de l’Ajuntament es va fer fa molts anys enrere una cessió de l’espai a la Fundació, és
considera que és qui més aporta des d’aquest punt de vista i per tant, és la lògica de la Llei de
l’ARSAL i de qui decideix qui fa aquesta aplicació. Simplement això, però no des del punt de
vista que nosaltres siguem els gestors de la pròpia Fundació, sino que se’ns adscriu com en
d’altres ajuntaments, s’ha fet d’adscripció de les Fundacions i dels Consorcis, fins i tot,
Consorcis i Fundacions a nivell comarcal, que, en aquest cas concret, han estat adscrites
doncs a Vilanova i la Geltrú com Ajuntament i hi participem tots els altres Ajuntaments, però en
aquest cas els ha tocat, per l’ARSAL, els a tocat adscriure’s aquí.
Però si vol, li podem ampliar més la informació, perquè vostès també tinguin un coneixement
més històric... la resta de grups polítics coneixen perfectament la Fundació Inform i per tant,
doncs tota aquesta informació està a la seva disposició, amb totes les preguntes que puguin
tenir, i fins i tot, parlar directament amb el Gerent de l’Inform, que és una persona que està a
l’abast també de poder fer una explicació profunda de la pròpia Fundació.
Respecte a la resta de pregunta, ja li farem arribar la resposta.

Sr. TOMÀS CARANDELL (UM9-CUP):
PREC: En relació a un compromís que va sorgir amb la presentació de la moció en el darrer
Ple ordinari, entorn a la discusió de la Casa de la Vila i com en aquell moment, igual que hem
fet en un punt avui, ens vam creure que no era convenient parar i forçar la discusió fins a
prendre una decisió, sinó que vam dir fem paral·lel, obrim una comissió de discussió sobre el
tema del Saló de Plens, per arribar a un concens, i continua... i si en un futur hi havia una nova
proposta de poguer-la treballar, saber si el Govern té algo previst, algun tipus de calendari;
sabem que ara està arribant la resposta a les al·legacions, o dic perquè a vegades els
tempos...a vegades hi ha no certa alarma... la gent et ve amb una carta d’aquest gruix, que és
la resposta a l’al·legació i que s’hi han ficat a fons, i ara són 7 ó 8 pàgines de resposta a
l’al·legació concreta, discutir una altra vegada sobre la resposta, sobre el motiu de la al·legació
o sobre tot el projecte, que entenc que ha de ser l’espai aquest de la comissió, el demanar
calendari i terminis... com que ara no podem parar una cosa per forçar els terminis, si que ens
agradaria que hi hagués un compromís de quan s’engegarà això, perquè també pot anar
relacionat amb inversió, si es que calgués, o amb gestió de pressupost, etc... per lo tant,
entenem doncs que aquesta cosa és important que no quedi en l’oblit, o alguna cosa més que
s’ha discutit en el Ple com tantes altres, sinó que es faci efectiu, perquè entenem que és
important.
PREGUNTA: En relació a les respostes a les preguntes de Ple, crec que era en un Ple anterior
vam fer sobre el preu de l’exposició sobre la modificació, la segona modificació de la Casa de
la Vila... se’ns va respondre de la modificació, és a dir, l’augment del cost de la modificació i no
era el que demanavem, sino el cost del preu de l’exposició... que en una primera és va aprovar
en una Junta de Govern i desprès es va aprovar via decret....volem saber el cost definitiu de
l’exposició.
PREC/comentari: M’ha semblat entendre que hi havia la dimissió d’un regidor, llavors hi havia
un termini des de que dimitia fins que s’acceptava un nou regidor, eren 10 dies entenc
hàbils...(converses i explicacions Margarita: no hi ha dies establerts...des de que es tramita,
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que serà demà fins que arriba a la Junta Electoral Central, que són les Corts, fins que torna la
credencial del nou regidor, passa un termini, jo el que he dit es que ens donem molta pressa i
igual en deu dies ho podem tenir; però no es que hi hagi un termini)... encara amb més motiu,
si que entenc que el que es demanava és que no es convoquès un altre Ple fins que això no es
poguès assumir la regidoria; em semblaria ademés, entenen que entre mig ha d’haver-hi un Ple
extraordinari, o s’ajuntarà el Ple ordinari de febrer sobre pressupost, o aquesta és la voluntat
del Govern, vaja, compartiriem la idea de que com a mínim Fem Poble pogués tenir tots els
regidors, entenen que ha sigut una qüestió circumstancial i no hi ha un tema de fons que no
pugui ser solucionable.
Estaria bé que es poguès respondre avui, si és aquesta la pretensió del Govern.

Sra. NÚRIA GIRALT (CIU-VIA):
PREGUNTA: Tema via pública. Es saber quina serà la següent actuació, si és que se’n té
prevista alguna. A la ctra. de Sitges, passada la rotonda direcció cap a Ribes, davant de la
farmàcia, a la vorera del davant, hi havia tots uns arbres que s’han tallat, però s’han deixat mig
arbre, mig troc, i estan com en una bossa vermella allà, que no sabem gaire si això ha de
quedar així i quina intervenció es té prevista.
PREGUNTA: Vol saber si l’Ajuntament té previst cobrir la vacant d’una plaça de professor...
això és referent a ‘Escola d’Adults, que hi ha hagut la baixa d’un professor per invalidesa
permanent i llavors voldriem saber si aquesta vacant, la seva plaça es cobrirà per un professor
adscrit a l’Escola d’Adults o bé passarà a l’adscripció d’un altre departament, de Serveis
Socials, perquè es clar, no es tracta de desvestir un sant per vestir-ne un altre, perquè les
necessitats i són, i l’Escola d’Adults doncs creiem que s’ha de potenciar i no afeblir, perquè
s’han deixat de fer alguns cursos, com per exemple, cursos d’alfabetització que s’han deixat de
fet i ens consta que professors que estan adscrits a l’escola d’adults estan fent substitucions de
cursos del GES, que estan cobrint aquests cursos que venen en part del SOC i estan
subvencionats amb un professorat, això ho havia comentat l’Alejandro, quan se’ls acaba el
contracte a vegades, i fins que no es tornen a contractar, en aquest període a aquests
professors se’ls hi fa cobrir cursos d’aquests, per tant, apretadets hi van i voldriem saber si es
cobrirà i ens agradaria que es cobris la plaça adscrita a Escola d’Adults... a veure l’Ajuntament
que té previst fer.
ALCALDESSA: Respecte a aquest punt de la plaça, ho dic perquè és la RLT i així el
plantejament. Efectivament, es preveu que aquest treballador, que no ha estat coberta la
plaça, durant anys que ha estat de baixa i no ha estat cobert, es proposa pasar-la a Serveis
Social, també pels moments que estem vivint, des d’aquest punt de vista i per tant,
bàsicament, perquè ens agradaria fer noves contractacions i per tant, noves places, crear-ne
noves places, però no podem perquè l’ARSAL no ens ho permet. Si poguessim fer-ho, fariem
una nova plaça i creariem un nou lloc de treball i cobririem la plaça de l’Escola d’Adults i
creariem una nova plaça a Serveis Socials i segurament a d’altres llocs, però no és possible.
Ni és possible crear noves places, ni és possible augmentar el capítol 1 i per tant ens trobem
amb un corsé, no nosaltres, anteriorment també s’hi trobaven , ens trobem amb un corsé que
em de prendre una decisió; o és jubila algú i podem substituir aquesta persona, o si no em de
fer aquests petits ajustos en la mesura de les possibilitat; perquè no és possible, però no
perquè no volguem ni vulgui aquest govern, sinó perquè l’ARSAL no ens ho permet; la Llei no
ens ho permet ens aquests moments. Per tant, només aquesta petita explicació, no voldria
entrar en debat ara en aquest moment, en tot cas, és un tema de RLT que parlarem, em
començat a parlar amb tots els grups polítics i per tant, ja parlarem d’aquesta situació, però la
realitat, per donar-li la resposta ràpida, és aquesta...ja ens agradaria poder contractar a tothom
i a més, no només això, sino crear noves places, però no ens ho permet la Llei.
Això ho enten la regidora, i sé que aquesta plaça era de llarga malaltia, però això s’ha anat
carregant, aneu assumint els professors i abans hi era aquesta plaça, que això és perfectament
correcte, però es clar, com que s’ha anat donant aquesta inèrcia, doncs s’ha tret aquesta plaça
i a mí em consta que està funcionant molt bé i ho vam veure quan vosté va presentar els
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cursos, de l’interés i de la llista d’espera que hi ha per la formació, llavors no sé si una
possibilitat seria que la persona que passi a Serveis Socials, la plaça fos com a tècnic en
educació i podria cobrir... no se, és mirar les possibilitats.

Sra. ESTHER MORALES (CIU-VIA):
En primer lloc, sumar-nos a la petició d’UM9-CUP, de la constitució de la Comissió per estudiar
la solució de la Casa de la Vila, el més aviat possible, si us plau.
PREGUNTA: Segons ens informa un ciutadà, al c. Lluís Companys, a l’alçada de Can Fonoll,
hi ha una casa ocupada, que té punxada la llum, pel que veuen els veïns i que han tingut greus
problemes...els va sorprendre moltíssim veure que la Brigada Municipal els podava el xiprer de
fora, quan amb ells se’ls demana que facin el propi amb els seus... sent una casa ocupada, en
la que s’han queixat en diverses ocasions.
PREGUNTA/PREC: Voldriem saber quins són els criteris que s’han emprat per assignar les
parades de bus de la pl. Catalunya de Ribes a les dues empreses que hi operen...trobem molt
encertada la decisió de separar-les perquè segur que el tràfic d’autobusos és més fluid, però
voldria saber quin criteri s’ha seguit per reassignar-ne cadascuna de les companyies i el prec
seria que es canviés... li explico perquè les cues es formen bàsicament en els autobusos que
opera la companyia Monbus que van a Barcelona i les cues es formen d’una manera que va
envaint la acera que és estreta, quan tenim tota la plaça Lluís Companys per fer aquesta cua
cada matí. Aquest és el motiu, però potser hi ha algun criteri que a mi m’ha passat alhora
d’assignar.
PREC: Arreglar el paviment del c. Balmes, entre el c. Nou i el c. Major, són aceres molt
estretes i aleshores la gent n’ha de baixar de la acera perquè no caiguin, realment hi ha un
perill de caure.
PREC: Demanar a l’empresa de neteja que buida els contenidors que intensifiqui les vegades
que els buida, perquè tots estan permanentment envoltats de porqueria; poso d’exemple un,
dos en concret, que cada dia veig: un al c. Balmes, cantonada c. Nou i l’altre Mare de Déu de
Montserrat amb Almogàvers, aquests que jo veig cada dia, però segur que hi ha molts altres
que els ciutadans ho saben.
PREC: Més aviat als ciutadans que fan pintades... no tant a l’Ajuntament com a la gent que fan
pintades.... veiem que darrerament s’ha incrementat moltíssim el nombre de pintades que hi ha
al municipi, i la veritat és que és una pena que s’atempti contra el patrimoni de tots.
I ja que hi som amb això, doncs lamentar, no diria condemnar, perquè no és la paraula, les
actuacions que van tenir l’altre dia a l’escola Santa Eulàlia, perquè no és només atemptar
contra el patrimoni sinó gairebé atemptar contra els drets dels xavals de rebre educació.

Sr. LLUÍS GIRALT (CIU-VIA):
Només subratllant el que ha dit l’Esther, nosaltres amb el tema aquest de les pintades, vam
proposar en el Ple de l’Estat del Municipi crear una taxa que pogués donar servei al ciutadà a
partir de la compra de la màquina de pressió de sorra, si no m’equivoco, sobretot pels espais
que l’arranjament no suposa la pintura, sinó l’ús d’aquesta màquina i per tant, fer això i incidir
en aspectes patrimonials del municipi que estan patint aquesta situació crònica de pintades
permanents, que ha pujat molt en els últims mesos, perquè es veu que hi ha persones que
competeixin a veure qui posa més signatures als espais, i un per exemple, és la plaça de la
Font, la Font de la pl. de la Font i altres postals, per dir-ho d’alguna manera del municipi que
estan sent fruit d’aquests actes d’incivisme del tot condemnable.
PREC: Hi ha un fanal del c. Major que es belluga. El dia de la Festa Major hi havia un nen que
s’arrepenjava veient el cercavila i ... està a l’alçada de la xarcuteria.
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PREC: Tinc entés que la fibra òptica al municipi la posava només una empresa. L’altre dia, pel
que em van dir, també hi ha una altra empresa que també l’està posant, ... em va sorprendre
una mica i no sé si és aquesta persona que es va confondre... no sé, només volia saber.
Teniem l’informació i en l’anterior govern inclús ens van venir a fer la presentació d’una de les
empreses, però l’altre dia un tècnic que va venir em va dir que aquesta caixa és d’una altra
empresa, cosa que em va sorprendre i voldria saber-ho per curiositat.
PREC: Incidir amb el que comentava el company Alejandro Conde, amb el tema de l’acord amb
els treballadors, que abans ja he comentat. En aquests moments tenim la RLT per la setmana
que ve o l’altra, i la manifestació dels treballadors és que no hi ha acord i per tant, voldriem
saber la versió de l’Ajuntament.
PREC: Un altre aspecte, és respecte al calendari... no se si ens el van pasar, tinc els meus
dubtes, però el mes de febrer té una certa dificultat... la primera proposta del Ple extraordinari
és el dia 3, ara s’ha demanat raonadament aquest ajornament... no sé si hi ha la intenció de fer
l’ordinari de febrer el 23 o el 16, no sé si ho vau pasar, en tot cas, si és el 16, recordar que el
dia 2, que és el dia de les comissions, hi ha actes de carnaval, vull dir que això sempre s’havia
tingut en compte, i bé sapiguer quines previsions feu per organització professional i personal.

Sr. ELISEO BLANCH (CIU-VIA):
PREGUNTA: Al c. Andalusia, hi ha un solar que no està vallat i realment les tanques l’han
convertit en un abocador descontrolat... si teniu alguna previsió de fer algo, o heu parlat amb
els propietaris. És quasi arribant a la peatonal que puja.

ALCALDESSA: Comentaré un parell de coses: compartim temes. S’ha adquirit una màquina
també per netejar temes d’incivisme i en aquest cas, un dels temes d’incivisme és el tema de
les pintades. Malgrat uns li volen posar un nom alternatiu a la màquina, en aquests moments el
personal propi de l’Ajuntament s’està formant per fer la utilització de la màquina, ja la tenim, i
per tant, un cop la tinguem començarem a fer feina en aquest sentit, de neteja en aquells
espais més centrics, on més pintades reben, etc.
Respecte a la demanda del Ple, farem una cosa; ho consultaré també amb l’equip de govern, si
us sembla bé, parlarem nosaltres com a equip i ja us traslladarem la decisió, vista que hi ha
una demanda de diferents grups polítics, incentivada bàsicament per Fem Poble, en aquest
sentit, la tramitació ha durat més temps del que pensàvem, des del punt de vista de vosaltres
tenir també els tràmits dels papers fets, nosaltres pensàvem que seria molt més ràpid, però
vosaltres també heu tingut les vostres dificultats i el vostre temps necessari per fer les
tramitacions i per tant farem aquesta valoració i si us sembla bé en Portaveus, acabem de
pasar-vos també la decisió que tinguem des del govern en consideració del que heu dit.
Sr. TOMÀS CARANDELL, demana si poden consensuar, perquè van amb pocs dies de
termini... tothom té obligacions. Creiem que no ve d’una setmana i per tant, si ho podem
quadrar de la millor forma possible, millor.
ALCALDESSA: Es clar que si, i a més a més tenint en compte també el tema de calendari,
que em dit que tenim calendari de Festes... ara ja tindrem la Festa Major de Santa Eulàlia,
tindrem Carnavals també pel mig... per tant, intentar buscar les dates a totes les coses que
hem plantejat, i els compromisos també, Casa de la Vila, etc... que ens quadrin una mica a
tothom; per tant, veure si finalment serà el Ple ordinari, que també contemplarà el tema de
Pressupost i RLT i incorporació també de nou regidor... per tant, acabarem d’ajustar els tempos
una mica d’aquestes demandes també que feu a l’alcaldia i en aquest cas també a l’equip de
govern.
Sr. FRAN MORENO, intervé explicant els motius de la seva renúncia.
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