Ple ordinari
27 de setembre de 2016

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2016
Sant Pere de Ribes, el dia 27 de setembre de 2016, quan passen quaranta minuts de
les sis de la tarda, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten a la Sala Polivalent
de l’edifici de Can Puig (Ribes), sota la presidència de l’alcaldessa - presidenta, Sra. Abigail
Garrido Tinta, a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a la qual
prèviament han estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretari acctal de
l’Ajuntament, Santiago Blanco Serrano.
ASSISTEIXEN:
L’Alcaldessa - Presidenta:
Sra. Abigail Garrido Tinta

PSC-CP

Regidors/es:
Sr.

Josep Moya Ibáñez

PSC-CP

Sra. Francisa Carrasquilla Cuadrado

PSC-CP

Sr.

PSC-CP

Antonio Martín Alarcón

Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

Sr.

Lluís Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

Eliseo Blanch Masjoan

CIU-VIA

Sr.

Esther Morales Miguel

CIU-VIA

Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

UM9-CUP-PA

Tomàs Carandell Baruzzi

Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

Sra. Magda Torrens Garriga

UM9-CUP-PA

Sr.

UM9-CUP-PA

Joan López Fernández

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Daniel Carabantes Segura

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

José Asín Fernández

PPC

Sr.

Raúl Sánchez Villena

PPC

Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

Absents amb justificació
Sr.

Francisco José Perona Jiménez

PSC-CP

Absents sense justificació
Cap
Secretaria General
Sr. Santiago Blanco Serrano

Secretari acctal

1

Ple ordinari
27 de setembre de 2016

Intervenció
Sr. Carlos Garcia Lucas

Interventor

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta 26 de juliol de 2016.
2. Donar compte Decrets de juliol del núm. 2016/0681 al 2016/0779 i del mes d’agost del
núm. 2016/0780 al 2016/0885.
3. Donar compte de l’informe 11/2013 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al control intern
en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
4. Informes morositat Primer i segon trimestre 2016.
5. Donar compte del Pla d’Actuació Municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
6. Aprovació ratificació acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per al
Projecte Aprenents i Programa IES-L, i delegació en Junta de Govern Local de l’aprovació
de les successives pròrrogues.
7. Aprovació adhesió al conveni marc amb el departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya per l’adhesió, col·laboració i cooperació amb Entitats Locals, en
relació amb actuacions dels serveis d’Atenció destinades a la cancel·lació de deutes per a
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en
situació de pobresa energètica.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
8. Aprovació Projecte Pla Pressupostos Participatiu.
9. Arxiu per caducitat de les faltes molt greus, en referència a l’expedient sancionador per
gossos potencialment perillosos, Exp. GOV/2016-02.
10. Aprovació Festes Locals any 2017.
11. Aprovació conveni de col·laboració PFI-PTT Ajuntament de Sant Pere de Ribes-Diputació
Barcelona.
12. Compte anual exercici 2015.
13. Modificació de pressupost 18/2016.
ALTRES ASSUMPTES
14. Mocions
14.1 Proposta de moció del Grup Municipal Socialista en suport a l’acord de pau signat
a la República de Colòmbia.
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14.2. Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,
sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de Sant
Pere de Ribes.
14.3. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, contra la LOMCE i de suport a
la proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el Batxillerat.
14.4. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, de suport a “Som 27 i més”
encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la Universitat Pública.
14.5. Moció que presenta el Grup Municipal d’UM9-CUP per la modificació de la
Ordenança Municipal de Circulació.
14.6. Moció presentada pels Grups Municipals: CIU-VIA, UM9, Fem Poble, i ERC, per
la creació d’una comissió de seguiment de les obres de la casa de la Vila i del conjunt
d’inversions pressupostades en el pla de reactivació.
15. Respostes preguntes Ple anterior
16. Precs i preguntes
Abans de començar a tractar el punts de l’ordre del dia la Sra. alcaldessa, dóna el condol pel
traspàs del pare del regidor del Partit Socialista de Catalunya, Sr. Francisco José Perona
Jimenez.

1. Aprovació acta 26 de juliol de 2016.
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta del dia 26 de juliol de 2016, per unanimitat del
vint membres presents del vint-i-un que la composen.

2. Donar compte Decrets de juliol del núm. 2016/0681 al 2016/0779 i del mes d’agost del
núm. 2016/0780 al 2016/0885.
JULIOL
CODIG

Descripció

Data Alta

2016 / 0681

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 01/07/2016
festes al Pg. Circumval·lació a nom de
McPatat, SCP i amb número liquidació
201635625

2016 / 0682

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PER ATRACCIÓ DE FIRA PER
SANT PERE A NOM DE SANTIAGO RAUL
DE ANGELES.

01/07/2016

2016 / 0683

APROVANT ZONA CÀRREGA I
DESCÀRREGA AL C/ MIQUEL SERVET, 99
BXS, A NOM DE MADEMAT, S.L.

01/07/2016

2016 / 0684

Nomenament Secretari accidental Santiago
Blanco, en absència de la Secretaria
Margarita Sanz, del 4 al 8 de juliol ambdós
inclosos

01/07/2016

2016 / 0685

RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA GESTIÓ DEL
MERCAT AMBULANT SETMANAL, EXP.
GOV/2016-07.

05/07/2016
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2016 / 0686

RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ A LES NORMES
REGULADORES DE LA GESTIÓ DEL
MERCAT AMBULANT SETMANAL, EXP.
GOV/2016-06.

05/07/2016

2016 / 0687

Contractació I.G.P.D. com auxiliar tècnic de
serveis a les persones, mitjançant un
contracte d' interinatge a temps complert, a
partir del 6 de juliol i fins la tornada de la
titular o com a màxim el 4 de novembre de
2016

05/07/2016

2016 / 0688

Contractació E.S.J. com educador social,
05/07/2016
mitjançant un contracte de durada
determinada per obra o servei determinat a
temps complert, a partir del 6 de juliol i fins el
4 d'octubre de 2016

2016 / 0689

REQUERIR al Sr. F.J.L.per tal que
06/07/2016
procedeixi, en el termini de 7 DIES, a realitzar
les actuacions de desconnexió de l’escomesa
elèctrica existent a la part posterior de la seva
parcel·la•la Mas Pares, 105.

2016 / 0690

REQUERIR a l’interessat perquè en el termini 06/07/2016
de 15 DIES realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o
condicionament de la finca emplaçada al
carrer de la farigola, 8, del sector Can Pere
de la Plana.

2016 / 0691

Aprovació liquidació i autoliquidacions juny
2016

2016 / 0692

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 06/07/2016
festes al Pg. Circumval·lació a nom del Sr.
Francisco Resurrección Anjos i amb número
liquidació 201635661

2016 / 0693

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 06/07/2016
per festes al Pg. Circumval·lació a nom de l
aSra. María López Gómez i amb número
liquidació 201635660

2016 / 0694

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 06/07/2016
festes al Pg. Circumval·lació a nom del Sr.
Manuel Angeles de los Santos i amb número
liquidació 201635670

2016 / 0695

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
DEFINITIUS CONVOCATÒRIA DUES
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

2016 / 0696

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 06/07/2016
entrada i sortida de vehicles al c. Mare de
Déu de Montserrat, 71, Bxs.- 02 a nom del Sr.
Francisco Campos Esteva i amb número
liquidació 201635672

2016 / 0697

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 06/07/2016
per entrada i sortida de vehicles al c. Miguel
de Cervantes, 25, Bxs.- 01 a nom del Sr.
Juan Masdevall Gari i amb número liquidació
201635686

06/07/2016

06/07/2016
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2016 / 0698

Sol·licitud de llicència obres per pintar façana 06/07/2016
al C. Major, 1, 02-01 a nom del Sr. Joan
Ramon Vidal Rossell i amb número liquidació
201635690

2016 / 0699

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 06/07/2016
per contenidor al C La Pau, 14, Bxs.- LC a
nom de Casa Ametller, SL i amb número
liquidació 201635713

2016 / 0700

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 06/07/2016
per entrada i sortida de vehicles al C. Olivella,
5 a nom del Sr. Llorenç Fuster Pascual i amb
número liquidació 201635711

2016 / 0701

Llicència per ocupació de la via pública en
07/07/2016
concepte de pròrroga de carpa atorgada a
Conforama España, SA, del 10 al 31 de juliol
al c/ Pallars 8 (liquidació núm. 201635716)

2016 / 0702

ESTEBAN HUERTA JUAREZ C/JUAN DE LA 07/07/2016
CIERVA, 23-25 02 01 PINTAR FAÇANA

2016 / 0703

ESTEBAN HUERTA JUAREZ C/JUAN DE LA 07/07/2016
CIERVA, 23-25 02 01 LES ROQUETES
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA: MÀQUINA
ELEVADORA

2016 / 0704

Aprovació contractes auxiliars administratius
de M.M.E. i MT.B.C. a partir de l'11 de juliol i
del 15 de juliol la segona i fins el 31 de
desembre o tornada del titular i fins el 13
d'octubre de 2016 la segona

08/07/2016

2016 / 0705

Aprovació reconeixement triennis E.R.M.

11/07/2016

2016 / 0706

Aprovació baixa rebuts i edició aprovació
11/07/2016
nova liquidació substitutiva taxa utilització via
publica per entrada i sortida vehicles al carrer
Teixidores, 11 a nom de A.S.R.E., SA

2016 / 0707

baixes de caducitat d'estrangers no
comunitaris del mes de març

11/07/2016

2016 / 0708

Imposar al Sr. C.R.A. la sanció de 100,00€,
com autora de la infracció tipificada en l’art.
50.1 del Reglament de Circulació

11/07/2016

2016 / 0709

INCOACIÓ GENERICA EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

11/07/2016

2016 / 0710

Desestimar el recurs presentat en mèrits de 11/07/2016
l’expedient sancionador 1500002591 A.H.G.,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada

2016 / 0711

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1600000188 E.C.N.,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada

11/07/2016

2016 / 0712

IMPOSICIÓ GENERICA DE SANCIONS
MULTES

11/07/2016

2016 / 0713

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
11/07/2016
16031699, del dia 01 de juliol de 2016, format
per 22 infraccions, per un import de
2.400,00.-€, per desconeixement de la
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identitat dels presumptes infractors
2016 / 0714

Imposar a la Sra. E.G.G. amb DNI
46964526K la sanció de 300,00.-€, com
autora de la infracció tipificada en l’art. 50.01
del Reglament de Circulació

2016 / 0715

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 11/07/2016
sancionador seguit contra el Sr. A.A.C. com a
autor de la infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1500000449

2016 / 0716

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
11/07/2016
16032873, del dia 08 de juliol de 2016, format
per 4 infracció, per un import de 400,00.-€,
per desconeixement de la identitat del
presumpte infractor

2016 / 0717

IMPOSICIÓ GENERICA DE SANCIONS
MULTES

11/07/2016

2016 / 0718

INCOACIÓ GENERICA EXPEDIENTS
SANCIONADORS DENÚNCIES

11/07/2016

2016 / 0719

Desestimar les al•legacions presentades en 11/07/2016
els expedients sancionadors 1600001243
DMG, SL, no admetent les identificacions de
conductors realitzades extemporàniament, i
imposar la sanció de multa que així mateix es
fa constar

2016 / 0720

Llicència activitat recreativa extraordinària
Gran Casino de Barcelona, S.A., concert en
directe i restauració finca Mas Soler, pel
divendres 15 de juliol

2016 / 0721

Aprovar la contractació de la Sra. A.M.G. com 12/07/2016
a tècnica superior en dret com a funcionaria
interina, a partir del 13 de juliol de 2016 fins el
31 de desembre de 2016

2016 / 0722

Declarar admès definitiu en el procés selectiu 12/07/2016
de la convocatòria per una borsa de policia
local a la següent persona amb NIF
47100011-J

2016 / 0723

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
13/07/2016
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER
JULIOL, AGOST I SETEMBRE AL C/ ULL DE
LLEBRE, 2 A NOM DE ISABEL DIAZ
LLAMAS

2016 / 0724

ANTONIO ROMERO VARGAS AV. MAS
ALBA, 59 PINTAR FAÇANA EXTERIOR

13/07/2016

2016 / 0725

Contractació Educadora Social Sra. Silvia
Pèrez Matute del 14 de juliol de 2016 fins el
16 de juny 2017

13/07/2016

2016 / 0726

Aprovació liquidació numero 201635742 per
import de 700,47€ corresponent al primer
semestre 2016 a nom de ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU

14/07/2016

2016 / 0727

Aprovació liquidació numero 201635740 per
import de 416,71€ pel primer semestre del

14/07/2016

11/07/2016

12/07/2016
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2016 a nom de GAS NATURAL
DISTRIBUCION SDG, SA
2016 / 0728

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 14/07/2016
per bastides al c. Major, 1 a nom del Sr. Joan
Ramon Vidal Rossell i amb número liquidació
201635752

2016 / 0729

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 14/07/2016
tancament del C. Racó, 8 a nom de Construir
a Medida, SL i amb número liquidació
201635763

2016 / 0730

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 14/07/2016
bastides al Dr. Puig ctda la Pau a nom del Sr.
Vladimir Cankovic Pejovic i amb número
liquidació 201635768

2016 / 0731

Requeriment documentació complementaria
licitador contracte serveis de prevenció de
riscos laborals.

14/07/2016

2016 / 0732

CA LA MAGINA C.B. PLAÇA DE LA VILA, 3
SANT PERE DE RIBES PINTAR FAÇANA

15/07/2016

2016 / 0733

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 15/07/2016
per tancament c. Carles Buïgas, 57 a nom d'
Electrodomèstics Fonoll, SL i amb número
liquidació 201635780

2016 / 0734

Aprovar la baixa d'ofici del padró d'habitants
dels menors N.V.B., J.B.B. i L.V.B. per
inscripció indeguda

2016 / 0735

Incoar expedient sancionador al Sr. M.E.O.
18/07/2016
amb NIE núm. X9402418H per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció

2016 / 0736

Aprovació mantenir efectiva la retirada de
19/07/2016
l'arma reglamentària a l'agent de policia local
D.R.R.

2016 / 0737

Incoar expedient sancionador al Sr. M.N.L.
19/07/2016
amb DNI núm. 38453206N per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció

2016 / 0738

INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS 19/07/2016
DENÚNCIES

2016 / 0739

Desestimar les al•legacions presentades en 19/07/2016
els expedients sancionadors 1600001650
GS,SL, no admetent les identificacions de
conductors realitzades extemporàniament, i
imposar la sanció de multa que així mateix es
fa constar.

2016 / 0740

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
19/07/2016
16034008, del dia 15 de juliol de 2016, format
per 3 infraccions, per un import de 300,00.-€,
per desconeixement de la identitat del
presumpte infractor.

2016 / 0741

IMPOSICIÓ DE SANCIONS MULTES

18/07/2016

19/07/2016
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2016 / 0742

Imposar a la Sra. M.S.A. la sanció de 100-€., 19/07/2016
com autora de la infracció tipificada en l’article
171.07 del Reglament de Circulació

2016 / 0743

Imposar al Sr. F.C.F. la sanció de 100,00.-€., 19/07/2016
com autor de la infracció tipificada en l’art.
50.1 del Reglament de Circulació.

2016 / 0744

Imposar al Sr. G.H.R. la sanció de 100,00.-€., 19/07/2016
com autor de la infracció tipificada en l’art.
94.02 del Reglament de Circulació

2016 / 0745

Imposar al Sr. M.D.A. la sanció de 100,00.-€., 19/07/2016
com autor de la infracció tipificada en l’art.
154.04 del Reglament de Circulació

2016 / 0746

Imposar a la Sra. A.F.C. la sanció de 200,00.- 19/07/2016
€., com autora de la infracció tipificada en
l’art. 94.02 del Reglament de Circulació

2016 / 0747

Incoar expedient sancionador per presumpta
infracció de l’article 11.1.a) de la Llei de
seguretat viària al titular del vehicle, per
incompliment de l’obligació de facilitar la
identitat del conductor

2016 / 0748

Imposar al Sr. J.G.B.M. la sanció de 100,00.- 19/07/2016
€., com autor de la infracció tipificada en l’art.
154.04 del Reglament de Circulació

2016 / 0749

Imposició a termini

20/07/2016

2016 / 0750

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PER MUDANÇA AL CARRER
NARCÍS OLLER, 36 PEL DIVENDRES, DIA
22 DE JLIOL DE 8 A 12 H. A NOM DE
MANUEL FERNANDEZ SEGURA.

20/07/2016

2016 / 0751

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
20/07/2016
PÚBLICA PER MUDANÇA AL C/ CARLES
BUIGAS, 62 PEL DIA 26 DE JULIOL DE 12 A
16 H. A NOM DE MANUEL FERNANDEZ
SEGURA.

2016 / 0752

Incoar expedient sancionador a la Sra.
R.M.R.R. amb DNI 37324080W, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció
que correspongui, d’acord amb el que resulti
de la instrucció.

21/07/2016

2016 / 0753

NOMINA MES DE JULIOL 2016

22/07/2016

2016 / 0754

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
per bastides al c. Palou, 28 a nom del sr.
Roman Shershurak i amb número liquidació
201635844

22/07/2016

2016 / 0755

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 22/07/2016
entrada i sortida de vehicles al C. Narcís
Oller, 15 a nom del Sr. Remi Jean Nicolas
Lafaye de Micheaux i amb número liquidació
201635827

2016 / 0756

Sol·licitant llicència d'obres per pintar façana
al C. Palou, 28 a nom del Sr. Roman
Sheshurak i amb número liquidació
201635844

19/07/2016

22/07/2016
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2016 / 0757

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
22/07/2016
per entrada i sortida de vehicles al C. Mare de
Déu de Montserrat, 72 a nom de la Sra.
Isabel Solórzano Godoy i amb número
liquidació 201635853

2016 / 0758

APROVANT AMPLIACIÓ GUAL AL C/
LLEIDA, 9 A NOM DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS C. LLEIDA, 9

2016 / 0759

Nomenar com alcalde accidental de Sant
25/07/2016
Pere de Ribes, al Primer Tinent d’Alcalde, el
Sr. Josep Moya Ibáñez, pel període comprès
entre el dissabte 30 de juliol al dilluns 15
d’agost de 2016 (ambdós inclosos

2016 / 0760

Adjudicació del contracte del servei de
prevenció de riscos laborals, personal de
l'Ajuntament. Empresa ETEGMA 2000 SL

26/07/2016

2016 / 0761

L’arxiu de l’expedient 1500003184 a nom de
la Sra. M.D.M.T. amb DNI número
38358941R, com autora d’una infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article
94.02

26/07/2016

2016 / 0762

INCOACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS 26/07/2016
DENÚNCIES

2016 / 0763

Desestimar les al•legacions presentades en 26/07/2016
l'expedient sancionador 1600000925 AMC, no
admetent les identificacions de conductors
realitzades extemporàniament, i imposar la
sanció de multa que així mateix es fa constar.

2016 / 0764

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1600000354 RMT,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica, confirmant la sanció imposada.

2016 / 0765

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
26/07/2016
16035295, del dia 22 de juliol de 2016, format
per 4 infracció, per un import de 400,00.-€,
per desconeixement de la identitat del
presumpte infractor

2016 / 0766

Imposar les sancions corresponents, en
compliment amb el que preveu l'art. 80.1 i
l’art. 82 de la vigent Llei sobre Trànsit,
Circulació i Seguretat Viària, als expedients
que conformen la relació núm. 16035296 del
dia 22 de juliol de 2016.

2016 / 0767

Reconeixement el segon trienni A2 a favor de 27/07/2016
la treballadora l' A.M.G. amb efectes de l'1 de
juliol de 2016

2016 / 0768

Aprovació pagament seguretat social juny
2016

27/07/2016

2016 / 0769

Aprovació i compensació de la certificació
numero 13 obres reparació i rehabilitació de
la Casa de la Vila

27/07/2016

2016 / 0770

Contractació de A.G.A. com a tècnic mitjà de 27/07/2016
promoció econòmica a partir del dia 28 de

22/07/2016

26/07/2016

26/07/2016
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juliol de 2016 i fins el 24 de febrer de 2017
amb un sou brut mensual de 2080,6€
2016 / 0771

INCOAR E. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 29/07/2016
URB. contra la Sra. M.L.B.R. per les obres
realitzades a la carretera de Canyelles
(referència catastral núm. 6891706 CF
966950001 ER), en el marc de la tramitació
de l’expedient de llicència d’obres núm.
180/2016.

2016 / 0772

Sol·licitud llicència ocupació domini públic per 29/07/2016
càrrega i descàrrega per mudança al C.
Ildefons Cerdà, a nom del Sr. Shaun Perkins i
amb número liquidació 201635861

2016 / 0773

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 29/07/2016
per bastides al C. Pau, 3 a nom del Sr. Pere
Nicolau Jacas i amb número liquidació
201635869

2016 / 0774

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 29/07/2016
per tancament del carrer de la Masia, 42 a
nom de Sistemas de Construcción Modular i
amb número liquidació 201635886

2016 / 0775

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 29/07/2016
per càrrega i descàrrega al C. Torreta, 30,
Esc. A, 02-03 a nom del Sr. Juan Batalla
Fortes i amb número liquidació 201635892

2016 / 0776

Sol·licitud de llicència ocupació domini públic 29/07/2016
per càrrega i descàrrega al Pg. Lluís
Companys a nom del Sr. Sebastian Alonso
Claver i amb número liquidació 201635909

2016 / 0777

Sol·licitud llicència obres menors per obertura 29/07/2016
de rasa i reparació connexió clavegueram al
C. Sitges, 38 a nom de Sumco, SA i amb
número liquidació 201635836

2016 / 0778

Sol·licitant llicència obres per pintar façana al 29/07/2016
c. Pau, 3 a nom del Sr. Pere Nicolau Jacas i
amb número liquidació 201635868

2016 / 0779

Baixa concessió reserva via publica entrada i 29/07/2016
sortida de vehicles guals 2016 a favor
d'A.M.R.R. al carrer Velázquez, 13, guals
1947 i 2087
AGOST

2016 / 0780

Requerir a la societat Naplun, SL, en la 01/08/2016
seva condició de propietari de
l'immoble del c. Vilanoveta 13, la
rehabilitació de la façana.

2016 / 0781

Requerir a Sabadell Real Estate
Development S.L., en la seva condició
de propietària del solar emplaçat al c.
Edisson 2, de les Roquetes, que en el
termini de 15 dies retirin la tanca

01/08/2016
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provisional i suports de formigó.
2016 / 0782

Requerir a la Sra. Montserrat Escofet
Artigas, en la seva condició de
propietària de l'immoble c. Vilanoveta,
8, adopti mesures cautelars per evitar
la caiguda d'elements de la façana.

01/08/2016

2016 / 0783

Requerir a Arnamat, S. A., en la seva
condició de propietari de l'immoble del
c. Vilanoveta, 82, per tal que, executin
la rehabilitació del a façana o
l'enderroquin, previ´ el preceptiu
projecte i amb la direcció tècnica.

01/08/2016

2016 / 0784

La comunitat de propietaris del cr.
01/08/2016
Almogàvers, 10-12 sol·licita col·locació
maquina elevadora reparació façana
segons llicència obres 123/2016 dijous
4 d'agost tot el dia

2016 / 0785

Reingrés excedència voluntària de les 01/08/2016
treballadores Sra. Azucena Fernández
Cortiñas i Sra. Cristina Cuello.

2016 / 0786

Requerir a Serveis Educatius Cavall de 02/08/2016
Cartró S.L., que presenta l'oferta més
avantatjosa per a la contractació
explotació Escola Bressol Llar d'Infants
Municipal "El Cargol", aporti
documentació inicial.

2016 / 0787

Requerir a Serveis Educatius Cavall de 02/08/2016
Cartró S.L., que ha presentat l'oferta
mes avantatjosa per a la contractació
gestió indirecta, Escola Bressol Llar
d'Infants Municipals "Els Tres Pins",
presenti documentació inicial

2016 / 0788

Adjudicació contractació pòlissa
d'assegurances dels edificis
municipals.

2016 / 0789

Desestimació reclamació prèvia
02/08/2016
interposada Sr. Blas Senso Corcho,
contra la reclamació de quantitat
efectuada per l'Ajuntament mitjançant
el Decret de l'Alcaldia núm.: 183/2016.

2016 / 0790

Aprovar la despesa i el pagament a la
nòmina del Sr. Juan Barbero Olivares,
funcionari dept. de Governació, en
concepte d'ajut especial per a famílies
amb fills disminuïts.

02/08/2016

2016 / 0791

Aprovació de les activitats de la Festa
Major del barri del Palou del 7 al 15
d'agost de 2016

02/08/2016

2016 / 0792

Aprovació de les activitats de la Festa
Major de Rocamar del 6 al 15 d'agost
de 2016.

02/08/2016

2016 / 0793

Adquisició terminals tetra, exercint
l'opció de compra al final de
l'arrendament.

03/08/2016

02/08/2016
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2016 / 0794

Assignacions regidors juliol 2016,
import total: 5.073 €

2016 / 0795

Prorroga del contracte administratiu pel 03/08/2016
procediment negociat sense publicitat
del servei auxiliar de grua per a la
retirada de vehicles.

2016 / 0796

Aprovació de l'adquisició de mobiliari
divers pel Centre Cívic l'Espai de les
Roquetes.

2016 / 0797

Finca no forestal amb incompliment del 04/08/2016
deure de conservació, salubritat i
seguretat al c. Roger de Llúria, 15.

2016 / 0798

Finca no forestal amb incompliment del 04/08/2016
deure de conservació, salubritat i
seguretat al c. Andalusia, 13.

2016 / 0799

Pagament ajuts a becaris per convenis 04/08/2016
per a la formació pràctica juliol 2016,
Sr. Marc Rojas i Sr. Hajar Benaddi.

2016 / 0800

El Sr. Manuel Fernández Segura
sol·licita ocupar la via publica per una
llicència de mudança el dia 8 d'agost
de 8 a 12 hrs a l' Av. Mas d'en Serra,
11

2016 / 0801

Sol·licitud d'ocupació via pública per
05/08/2016
bastides al c. Sagunt, 12 a nom de
Dorseran Serveis de la Construcció, SL
i amb número liquidació 201635920

2016 / 0802

Sol·licitud de llicència d'obres per pintar 05/08/2016
façana al c. Sagunt, 12 a nom de
Dorseran Serveis de la Construcció, SL
i amb número liquidació 201635919

2016 / 0803

Aprovació de la designació dels
08/08/2016
membres que formaran part del comitè
d'experts en la contractació del servei
dels Centres Oberts.

2016 / 0804

JUAN CARLOS ALEGRE ALSINA
C/NOU, 7 RIBES OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA (10/08/2016)

2016 / 0805

Donar de baixa per caducitat del Padró 08/08/2016
Municipal d'Habitants als estrangers no
comunitaris autorització de residencia
permanent que no han renovat la seva
inscripció padronal.

2016 / 0806

Aprovació del pressupost pels treballs 08/08/2016
de climatització dels quatre "Espais" de
la planta baixa del Centre Cívic "El
Local".

2016 / 0807

Maria del Carmen Martos Peral
ocupació via pública amb taules i
cadires a / Miquel Angel, 34 expt
201636039

08/08/2016

2016 / 0808

El Sr. Antonio Garcia Ocaña sol·licita
gual permanent al carrer Barcelona,

08/08/2016

03/08/2016

03/08/2016

05/08/2016

08/08/2016
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núm. 111 de 3 mts
2016 / 0809

ocupació via pública per atracció fira
Adriano Martins de los Angeles,
liquidació 201636042

2016 / 0810

Ocupació via pública per atracció fira a 09/08/2016
nom de Maria del Carmen Dos Santos
Gonzalez, liquidació 201636044

2016 / 0811

Ocupació via pública per atracció fira a 09/08/2016
nom de Carmen Carreras Sánchez,
liquidació 201636045

2016 / 0812

Per atorgament llicència d'obres agost
2016, núm.: 193/16, Generalitat de
Catalunya c. Miquel Servet, 96.
Denegar llicències d'obres núm.:
141/16 i 184/16

2016 / 0813

Manuel Fernández Segura sol·licita
10/08/2016
mudança al cr. Sagunto, 43 després
del cr. Barcelona, 10 amb senyalització
per divendres 12 d'agost de 8 a 16 hrs

2016 / 0814

Aprovar la pròrroga de la comissió de 10/08/2016
serveis sol·licitada per l'Ajuntament de
Santa Margarita i els Monjos de l'agent
de la Policia Local Sr. Antonio José
Rovira Borrego.

2016 / 0815

Aprovar l'autorització de la pròrroga de 10/08/2016
la comissió de serveis de l'agent de la
Policia Local, funcionari de carrera Sr.
Alejandro Torres Tejederas, a
l'Ajuntament de Sant Boi.

2016 / 0816

Aprovar les obligacions reconegudes i
l'ordenació de pagament de la relació
de factures núm.: 24/2016 que esta
composada per 166 factures i suma
278.172,98 €.

2016 / 0817

Aprovar l'expedient de modificació de 11/08/2016
pressupost núm.: 16/2016. (Necessitat
de contractar personal entre el 17 i 23
d'agost).

2016 / 0818

El Sr. Miquel Diaz Blázquez sol.licita
11/08/2016
ampliació 3 mts del gual permanent al
cr. Miquel Angel, núm. 18 bxs 2na que
passa de 5 a 8 mts

2016 / 0819

Aprovació de la certificació d'obra
núm.: 2 de les obres de reparació de
les voreres al sector de Mas Alba.

2016 / 0820

Aprovar pròrroga del contracte del
12/08/2016
servei de manteniment preventiu de les
instal·lacions de climatització d'aquest
municipi, a favor de l'empresa Nou
Clima.

2016 / 0821

Aprovar ocupació via pública per rètol a 12/08/2016
Rbla Garraf, 36 a nom de Quinter Sant
Boi SL, liquidació núm. 201636098

09/08/2016

09/08/2016

11/08/2016

12/08/2016
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2016 / 0822

Aprovació bases tècnic/a mitja Medi
Ambient

2016 / 0823

Contractació auxiliar tècnic de Turisme 12/08/2016

2016 / 0824

El Sr. Agustin Prieto Fernández
sol·licita ampliació d'un metro del gual
permanent cr. Juan de la Cierva, 19

2016 / 0825

Sol·licitant ocupació domini públic per 12/08/2016
entrada i sortida de vehicles al c. Carç,
39 a nom de la Sra. Maria Blanca
Carbajo Subiros i amb número
liquidació 201636064

2016 / 0826

Sol·licitant llicència obres menors pe
12/08/2016
pintar façana al C. Major, 10 a nom de
la Sra. Remei Alsina Rosell i amb
número liquidació 201636040

2016 / 0827

APROVANT GUAL PERMANENT AL
C/ ALMOGÀVERS, 59 A NOM DE
DOMINGO PINOS BONASTRE

18/08/2016

2016 / 0828

Resolució recurs expedient
sancionador. Número de la
relació:16037350. Comença per
(expedient i nom): 1500003566 G.T.B
amb D.N.I. 36567065D Finalitza per
(expedient i nom): 1500003566 GT.B.
amb D.N.I. 36567065D

19/08/2016

2016 / 0829

Imposició de sancions multes als
19/08/2016
expedients que conformen la relació
núm.:16037545 del dia 5/08/16,
Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona,
format per 1 infraccions i per l' import:
300 €

2016 / 0830

Incoació exps. sancionadors
19/08/2016
denúncies. 1r. Exp. relació núm.:
16036123 del dia 29/07/16, format 83
infraccions, import de: 9.200 €.; 2n.
Exp. relació núm.: 16037273, del dia
5/08/16, format per 41 infraccions per l'
import de: 5.300 €

2016 / 0831

Resolució al·legació - Sancions per
infraccions de circulació. Número de
relació:16036180; comença (exp. i
nom): 1600001680 J.D.L. DNI
37351012R- Finalitza (exp. i nom):
1600001680 J.D.L. DNI 37351012R,
Total: 1 exp.

2016 / 0832

Procedir a l'arxiu relació annexa núm.: 19/08/2016
16037544, data 5/08/16, format per 11
infraccions import de: 1.100 €. Arxiu
relació annexa núm.: 16037544, data
5/08/16, format 9 infraccions. Incoar
exp. sancionadors titular o arrendatari.

2016 / 0833

Reconeixement del quart trienni de C2 22/08/2016
a la Sra. Josefa Ruiz Marín, amb

12/08/2016

12/08/2016

19/08/2016
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efectes de 1/09/2016 i la seva despesa
complementària per a l'any 2016, fins
el 18/11/2016.
2016 / 0834

Adjudicar a l'empresa Carting Serveis
Topogràfics SL, els treballs de
topografía de l'àrea per tal de poder
redactar el projecte d'adequació de la
plaça Hernán Cortés del nucli de
Roquetes.

22/08/2016

2016 / 0835

Adjudicació treballs de reparació del
paviment i l' adequació de la planta
baixa per aparells de climatització del
centre cívic "El Local".

22/08/2016

2016 / 0836

Adjudicació treballs d' instal·lació de
22/08/2016
mampares a quatre espais de la planta
baixa del centre cívic "El Local", del
nucli de Ribes.

2016 / 0837

Aprovació del pressupost pels treballs 22/08/2016
d'arranjament dels paraments verticals
i fusteria interior de determinades sales
del centre cívic de "l'Espai" de les
Roquetes.

2016 / 0838

Resolució recurs exp. sancionador,
dades identificatives següents: Núm.
de relació: 16038332- Comença per
(exp. i nom): 1600000086 J.C.V. DNI
36476033B. Finalitza (exp. i nom):
1600000086 J.C.V. DNI 36476033B

22/08/2016

2016 / 0839

Acord d'iniciació per infracció de l'art.
11.1.a) del RDL 6/15, de 30 d'octubre.
Procedir a l'arxiu de la relació annexa
núm.: 16038510, del dia 16/08/16,
format per 8 infraccions import: 800 €.
Incoar exp. sancionadors de les
relacions.

22/08/2016

2016 / 0840

Imposició de sancions multes,
22/08/2016
compliment l'art. 80.1 i l'art. 82 de la
Llei sobre Trànsit Circulació i Seguretat
Viària, als expedients que conformen la
relació núm.: 16039259 del 19/08/16 de
l'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària.

2016 / 0841

Incoació exp. sancionadors denúncies, 22/08/2016
als exp. conformen la relació núm.:
16038257, del dia 16/08/2016, format
per 28 infraccions i per un import de:
4.000'- €. Incoar procediments
sancionador relació núm.: 16039401,
30 infraccions import de: 3.700'-€

2016 / 0842

Ajuts d'urgència social
22/08/2016
subministraments bàsics de la llar. 1r.
Ajuts d'urgència social subministrament
bàsics 2.324,29 €. 2n. Ajuts per
transport 374,50€. 3r. Ajust urgència
per medicació, 95,30 €. 4r. Ajuts ulleres
15
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307 €. 5e. Ajut allotjament 259,50€
2016 / 0843

Nomenament secretari accidental
període de vacances secretaria
general, de l'1 al 30 de setembre de
2016, ambdós inclosos

2016 / 0844

Contractació docència programa "Fem 23/08/2016
Ocupació per a Joves 2015".

2016 / 0845

Contractació treballadora social Sra.
Silvia Ruiz-Bazán Gil.

23/08/2016

2016 / 0846

Contractació treballador social Sr.
Ignació Javier Botella Panea.

23/08/2016

2016 / 0847

Requeriment a les empreses Cots y
Claret S. L., i Construcciones Tomás
Gràcia S. A., per a la cessió del
contracte d'execució de les obres del
projecte de reparació i rehabilitació de
la Casa de la Vila fase 1 i les seves
modificacions.

23/08/2016

2016 / 0848

Adjudicació del procediment obert del
contracte per a la gestió indirecta de
l'explotació del servei d'escola bressol
llar d'infants municipal "El Cargol",
d'aquest Ajuntament sota la modalitat
de concessió.

23/08/2016

2016 / 0849

Adjudicació del procediment obert del
contracte per la gestió indirecta de
l'explotació del servei d'escola bressol
llar d'infants municipal "Els Tres Pins"
d'aquest Ajuntament sota la modalitat
de concessió.

23/08/2016

2016 / 0850

Requeriment actuacions Corral d'en
Capdet expedient disciplinari RL
1/2016.

23/08/2016

2016 / 0851

Manuel Fernández Segura sol·licita
mudança i tall de carrer el dijous 25
agost de 10 a 12 hrs el dia Cr. del Pi,
25

23/08/2016

2016 / 0852

Aprovació del plec de clàusules
23/08/2016
administratives i jurídiques particulars i
plec de prescripcions tècniques que
han de regular el procediment obert del
servei de prestació de l'atenció
psicológica del SIAD de Sant Pere de
Ribes.

2016 / 0853

Pagament gratificacions Policia Local,
serveis extraordinaris.

23/08/2016

2016 / 0854

Aprovar la contractació mitjançant un
contracte per obra i servei de 4
conserges, projecte Fem Ocupació.

23/08/2016

2016 / 0855

Sol·licitud llicència ocupació domini
24/08/2016
públic per taules i cadires a la Pl. de la
Vila, 4 a nom del Sr. Joan Nicolau
Almirall i amb liquidació número

22/08/2016
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201636146
2016 / 0856

El Sr. Manuel Fernández Segura
24/08/2016
sol·licita reserva via publica per
mudança al cr. Carles Buïgas, num. 62
de 8 a 12 hrs i desprès a la Crta dels
Cards, 48 de 12 a 16 hrs

2016 / 0857

APROVANT LLICÈNCIA D'OBRES
25/08/2016
MENORS PER A PINTAR FAÇANA AL
C/ ORTEGA I GASSET, 1 A NOM DE
LA COMUNITAT DE PROPIETARIS C:
ORTEGA I GASSET, 1

2016 / 0858

El Sr. Andres Lidon Blasco sol·licita
llicencia obres per pintar façana al cr.
Joan XXIII, núm. 8

25/08/2016

2016 / 0859

Contractació de 4 conserges projecte
ocupació.

25/08/2016

2016 / 0860

Nòmina mes d'agost de 2016

25/08/2016

2016 / 0861

Anul·lació decret 850/2016, de data 23 26/08/2016
d'agost, "Requeriment actuacions
Corral d'en Capdet" expedient
disciplinari RL 1/2016.

2016 / 0862

Requeriment actuacions Corral d'en
Capdet expedient disciplinari RL
1/2016.

26/08/2016

2016 / 0863

La Sra. Maria Joana Nin Cendra
sol·licita llicencia obres menors per
pintar façana Pg. Lluís Companys, 53
1r 2na

26/08/2016

2016 / 0864

La Sra. Maria Joana Nin Cendra
sol·licita llicencia ocupació via publica
per plataforma elevadora al Pg. Lluis
Companys, 53 del 29 d'agost al 10 de
setembre

26/08/2016

2016 / 0865

Sol·licitud llicència ocupació domini
públic per tancament del c. Carles
Buïgas, 57 a nom d'Electrodomèstics
Fonoll, SL i amb liquidació núm.
201636174

26/08/2016

2016 / 0866

Sol·licitud llicència ocupació domini
26/08/2016
públic per càrrega i descàrrega per
mudança al C. Milana, 19B a nom de la
Sra. Ma. Dolores Almiñana Serra i amb
liquidació núm. 201636182

2016 / 0867

Sol·licitud llicència ocupació domini
públic per càrrega i descàrrega per
mudança i altres objectes al C. Josep
Mestre i Puig, 8B a nom del Sr. Carlos
Granda Usón i amb liquidació núm.
201636196

2016 / 0868

Compareixença al judici i nomenament 29/08/2016
advocat i procurador i representant
municipal, judici immediat per delicte
lleu,Diligències Policials 652379/2016,

26/08/2016
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davant el Jutjat d'Instrucció núm.: 8 de
Vilanova i la Geltrú, 27/2016.
2016 / 0869

APROVANT GUAL PERMANENT AL
C/ AGRICULTURA, PART DE
DARRERA DEL PTGE,
ERMENGARDIS, 5 A NOM DE
ANTONIO GARCIA MOLINA

2016 / 0870

Donar de baixa per caducitat del Padró 30/08/2016
Municipal d'Habitants als estrangers no
comunitaris sense autorització de
residencia permanent que no han
renovat la seva inscripció patronal,
Rahmat Wseem, Mariluza J. Sánchez,
Barbara Llillevali.

2016 / 0871

Pagament Seguretat Social juliol 2016. 30/08/2016

2016 / 0872

Incoació expedients sancionadors als
expedients que conformen la relació
núm.: 16039851 del dia 26/08/2016,
format per 27 infraccions i per un
import de: 3.700,00 €

2016 / 0873

Resolució sobreseïment d'expedient
30/08/2016
sancionador per infracció de circulació.
Núm. Relació: 16039897. Comença per
l'expedient: 1600002046 P.M., S L amb
CIF B79895678 i finalitza 1600002046
P.M. SL, amb CIF B79895678. Total
exp. 1.

2016 / 0874

Imposició de sancions multes, relació
núm.: 16040102 del dia 26 d'agost de
2016, format per 1 infracció i per un
import de: 300 €

2016 / 0875

Acord d'iniciació per infracció l'art.
30/08/2016
11.1.a) del RDL 6/2015 de 30
d'octubre. Procedir a l'arxiu relació
annexa núm.: 16040103 del dia
26/08/16, format per 2 infraccions
import de: 200 €. Incoar exp.
sancionadors al titular o arrendatari del
vehicle.

2016 / 0876

Aprovació liquidacions i
autoliquidacions que fan referència al
període entre l'1 i el 31 de juliol de
2016.

2016 / 0877

Aprovació reconeixement ajuts per
30/08/2016
convenis per a la formació pràctica i
per fills amb disminució l'ajuda
derivada conveni de practiques Sr.
Marc Rojas, 1 al10 d'agost de 2016.
Sra. Hajar Benaddi 1 al 31 d'agost i Sr.
Jaume Barbero, gener agost 2016.

2016 / 0878

Modificació reconeixement de triennis, 30/08/2016
modificar l'aprovació que es va realitzar
pel decret de l'Alcaldia 519/2016 en
relació al reconeixement dels triennis

29/08/2016

30/08/2016

30/08/2016

30/08/2016
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C2 al Sr. Daniel Acosta Lupiañez.
2016 / 0879

Requeriment al representant de
31/08/2016
Actilude Serveis Integrals S.C.P.,
presenti documentació per acreditar
capacitat d'obra, solvència econòmica,
declaració volum negoci etc,
contractació servei "La Casota" i "Espai
Jove" a Ribes.

2016 / 0880

Requeriment al repres. Actilude Serveis 31/08/2016
Integrals S.C.P., per presentar
documentació acreditativa de la
capacitat d'obrar, solvència econòmica,
compliment obligació tributàries etc.,
per a la contractació servei Centre
Obert a les Roquetes.

2016 / 0881

El Sr. Sajid Javed sol·licita col·locar un 31/08/2016
sac de runa a l' Av. Catalunya 16 dies 1
i 2 de setembre

2016 / 0882

Sol·licitud llicència ocupació domini
31/08/2016
públic per banderoles als carrers del
municipi a nom de la Sra. Jennifer
Mesa Trascastro i amb liquidació núm.
201636223

2016 / 0883

Sol·licitud ocupació domini públic per
31/08/2016
càrrega i descàrrega per mudança al C.
Ildefons Cerdà, 58 a nom de la Sra.
Maria Elena Bru de Sala Hernández i
amb liquidació núm. 201636229

2016 / 0884

Sol·licitud llicència ocupació domini
31/08/2016
públic per taules i cadires al C. Racó, 6
a nom de la Sra. Carla Fernández
González i amb liquidació núm.
201636231

2016 / 0885

Sol·licitud llicència ocupació domini
31/08/2016
públic per taules i cadires al C. Racó, 6
a nom de la Sra. Carla Fernández
González i amb número liquidació
201636230

El regidor de FEM POBLE, Sr. Daniel Carabantes Segura, demana:
-

793. Revisant l’adquisició de terminals tetra per la Policia Local, ens agradaria saber
quant temps tenien els terminals que es renovaran.

-

823. En referència a la contractació d’un Auxiiliar Tècnic de Turisme per la subvenció
de Xarxa de Parcs Naturals, ens sobta que es mencioni que disposant de diverses
borses de treball no s’hagi trobat a cap candidat o candidata. Ens agradaria saber
quina mena de publicitat s’ha realitzat per a que no s’hagi trobat a cap persona...

D’altra banda, voldriem demanar els informes de secretaria 272, l’informe d’intevenció
1055 i l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans 255.
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-

803. Ens agradaria saber quins han estat els criteris per la designació dels membres
que formaran part del comitè d’experts per fer judicis de valor en la contractació del
servei del Centre Obert.

JGL
-

A la JGL del 18 de juliol es va realitzar la modificació de pressupost núm. 15. Ens
agradaria que ens fessin arribar l’informe emès per l’interventor amb l’expedient de
modificació del pressupost detallat.

-

A la JGL del 25 de juliol s’acorda l’ampliació a la reserva per realitzar pagaments de les
targetes pels treballadors i càrrecs polítics municipals. Ens agradaria tenir la informació
detallada sobre les despeses que s’adjudiquen en aquestes targetes desglossat per
treballadors i per càrrecs electes. I l’informe d’intervenció 913.
Respecte als ajuts per la realització d’activitats d’estiu, d’una quantia d’uns 61 mil €,
ens agradaria veure l’informe d’intervenció 916

-

-

A l’1 d’Agost, ens trobem un problema amb factures de “targetes societat” amb
Mercadona perquè, llegint textualment, “Se li va demanar un pressupost per valor de
5.000€ per adquisició de fruita, verdura i hortalisses de temporada. Sembla que van
malinterpretar aquesta petició i van acabar girant una factura pel valor del pressupost
que se’ls hi va demanar.” Com van fer el tracte? Per què han donat aquests serveis
sense “sentit”?

-

En referència a la JGL del 29 d’agost, hem pogut veure la important quantitat de
gestions i d’un alt valor econòmic al respecte del servei de mediació comunitària i
convivència. Ens agradaria que ens fessin arribar el contracte/conveni amb aquesta
empresa.

El regidor de CIU-VIA, Sr. Eliseo Blanch Masjoan, demana decrets 848 i 849 i els estudis
econòmics.

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

3. Donar compte de l’informe 11/2013 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al control
intern en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
Informe 11/2013, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al control intern en
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
La Sra. Alcaldessa, fa una explicació al respecte.
El Ple de la Corporació, en resta assabentat dels seus continguts.

4. Informes morositat Primer i segon trimestre 2016.
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4.1. Es dóna compte de l’ Informe de Tresoreria i Intervenció núm. 2016/0493, sobre el
compliment de la Llei de morositat i del període mig de pagament, corresponent al primer
trimestre del 2016.
4.2. Es dóna compte de l’Informe de Tresoreria i Intervenció núm. 2016/970, sobre el
compliment de la Llei de morositat i del període mig de pagament, corresponent al segon
trimestre del 2016.
La Sra. Alcaldessa, fa una explicació al respecte.
El Ple de la Corporació, en resta assabentat dels seus continguts.

5. Donar compte del Pla d’Actuació Municipal.
Es dóna compte del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, “Sant Pere de Ribes, un municipi on
viure-hi i treballar”.
Surt el regidor, Sr. José Asin Fernandez i torna a entrar uns minuts més tard.
I després del debat, el Ple de la Corporació, en resta assabentat dels seus continguts.

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

6.

Aprovació ratificació acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, per al Projecte Aprenents i Programa IES-L, i delegació en Junta de
Govern Local de l’aprovació de les successives pròrrogues.

Francisca Carrasquilla, presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i
Igualtat d’oportunitats, presenta al Ple de l’Ajuntament, el següent dictamen:
La Junta de Govern Local en sessió de data 29/08/2016 va aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament,
i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al Projecte Aprenents i Programa IES-Ll: Inserció a
l’entorn sòciolaboral, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels
alumnes de l’ESO del municipi, amb una vigència que va des de l’1 de setembre de 2016 fins el
31 d’agost de 2018, podent ésser prorrogat per la mateixa JGL fins a un màxim de 4 anys,
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de
la seva vigència.
La documentació va tenir entrada en aquest Ajuntament en data 08/07/2016, amb núm. de
registre 2016010584, data en la que ja no fou possible poder tramitar l’aprovació del conveni
per Ple i tampoc la possibilitat de delegació de les successives pròrrogues per JGL més enllà
dels quatre anys.
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Servei d’Educació, Formació i Dona.
Vist l’informe de Secretaria núm. 321/2016.
Vist la Diligència d’intervenció núm. 20-16.
21

Ple ordinari
27 de setembre de 2016

Es proposa que el Ple adopti els següents acords:
1. Ratificar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al
Projecte Aprenents i Programa IES-Ll: Inserció a l’entorn sòciolaboral, en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO del municipi, aprovat
per la Junta de Govern Local de data 29/08/2016 amb un vigència compresa entre l’1 de
setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2018.
2. Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les successives pròrrogues, sempre
que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la
seva vigència.
La regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, fa una explicació del tema.
Surt el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
I sotmès el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat de divuit vots a favor, ja que en el moment de la votació està també absent el Sr.
Josep Graells i Ros.

7.

Aprovació adhesió al conveni marc amb el departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya per l’adhesió, col·laboració i cooperació amb Entitats
Locals, en relació amb actuacions dels serveis d’Atenció destinades a la cancel·lació
de deutes per a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de pobresa energètica.

Francisca Carrasquilla Cuadrado, presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones i igualtat d’oportunitats, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que en data 19 de juliol de 2016, es publica la RESOLUCIÓ EMC/1848/2016, per la qual
es dóna publicitat al conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en
relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació
de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats
familiars en situació de pobresa energètica.
Segons la RESOLUCIÓ EMC/1848/2016, en l’apartat III s’exposa que l'Agència Catalana del
Consum disposa en el seu pressupost d'una partida econòmica destinada a l'atenció solidària
de persones i unitats familiars residents a Catalunya en situació de pobresa energètica i risc
d'exclusió residencial per impagaments de rebuts i factures per subministraments bàsics
d'aigua, llum i gas.
En el mateix apartat s’exposa que l'Agència Catalana del Consum considera que la forma més
eficient i eficaç de fer arribar els imports econòmics a les persones i unitats familiars
necessitades, és en col·laboració i cooperació amb els consells comarcals i els municipis de
Catalunya que disposen d'estructures administratives apropiades de serveis bàsics d'atenció
social i que prestin aquesta atenció especialitzada.
La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, fa referència,
entre altres, del sistema i la finalitat dels serveis socials, els objectius de les polítiques de
serveis socials, els principis rectors del sistema públic dels serveis socials o a les situacions
amb necessitat d'atenció especial.
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La mateixa llei defineix que els Serveis bàsics d'Atenció Social , s’han d’organitzar com a Area
Bàsica de Serveis Social els municipis de més de 20.000 habitants ( art.34) com el primer nivell
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits
familiar i social. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per tant , s’organitza en una Area Bàsica
de Serveis Socials.
El cost dels ajuts tramitats de consums de 2015
per a pagament de factures de
subministraments llum , aigua i gas per a persones en situació de vulnerabilitat energètica ha
estat de 35.655,94 € , amb un total de 430 persones beneficiàries. ( s’adjunta excel.)
És per això que es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar l’adhesió al conveni per l’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en
relació amb actuacions dels serveis socials d’atenció social destinades a la cancel·lació de
deutes per subministraments basics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars
en situació de pobresa energètica.
2.- Facultar a l’alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, per a la signatura de la sol·licitud de l’adhesió
i presentació de la sol·licitud corresponent.
3.- Notificar l’acord als organismes interessats.
Vist l’informe de Secretaria núm. 320/2016

La Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, fa una explicació d’aquest punt.
Entren els regidors Sr. Tomàs Carandell Baruzzi, i Josep Graells.
I sotmès el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació, per
unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
8.

Aprovació Projecte Pla Pressupostos Participatiu.

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Atès que és voluntat de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes articular la participació activa de la
ciutadania en els afers públics, enfortint, d'aquesta manera, la democràcia, la transparència i la
proximitat.
Atès que es pretén implementar processos més democràtics de participació ciutadana, a través
de la participació directa dels veïns i de les veïnes del municipi i de les entitats, donant major
protagonisme a les persones envers les actuacions que els afecten.
Atès que aquest procés pretén millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i
la ciutadania i generar espais de reflexió col·lectiva entorn de les demandes i necessitats del
municipi, pròpies dels governs oberts.
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Atès que pretén ser un procés democràtic, directe, voluntari i universal, dels quals alguns dels
principis bàsics són participació, transparència, igualtat, tolerància, eficiència, eficàcia,
imparcialitat, competència, respecte per allò acordat, transversalitat, etc...
Vist el document relatiu a les normes i el pla tècnic del projecte, el qual ha estat posat en
consideració de tots els grups municipals prèviament,
Proposo al Ple de la Corporació, els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les normes reguladores del procés de pressupostos participatius
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre les presents normes reguladores a exposició pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’anuncis municipal i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, als efectes de la presentació d’al·legacions, de conformitat
amb allò disposat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
TERCER.- Advertir que les normes reguladores del procés de pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes s’entendran aprovades definitivament pel Ple, sense
necessitat d’un nou acord, en el cas de no presentar-se reclamacions, ni suggeriments dins
dels citats terminis.
Vist l’informe de Secretaria núm. 325/2016
I després del debat, es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents, dels vint-i-un que la composen.

9. Arxiu per caducitat de les faltes molt greus, en referència a l’expedient sancionador
per gossos potencialment perillosos, Exp. GOV/2016-02.
El Sr. 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 079 i 093, que el Sr. A.B.C. amb DNI núm.: 47637719G, pot ser
autor/responsable del següent fet ocorregut entre el c. Puigmal i el c. Montgrí, el dia 19 de gener
de 2016 al voltant de les 08:45 hores; es comprova la llicència per la conducció d’animals
potencialment perillosos i consta registre núm. 2010/2823 i vàlida fins el 13/04/2015.
En data 26/01/2016 es va incoar expedient sancionador Decret núm. 76/2016 i el plec de càrrecs
de data 26/01/2016 contra el Sr. A.B.C. responsable del gos.
En data 23/02/2016, 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 26/02/2016 té entrada per registre general núm. 2016002179 escrit d’al·legacions del Sr.
A.B.C.; s’admeten a tràmit i es desestimen atès que queda acreditat que el dia del fet, 19/01/2016,
el Sr. A.B.C. no disposava de la llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, atès que la llicència havia caducat en data 13/04/2015.
En data 05/04/2016 l’instructor de l’expedient sancionador formula la proposta de resolució, que es
va notificar en data 15/04/2016, on es va atorgar un termini de quinze dies hàbils per a que
formulés les al·legacions que estimés oportunes a la seva defensa.
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En data 20/04/2016 té entrada per registre general núm. 2016005071 instància on el Sr. A.B.C.
demana tenir accés i obtenir còpies dels documents de l’expedient i en data 29/04/2016 a les 11:00
hores, davant l’administrativa del departament de Governació, es realitza la revisió de la
documentació de l’expedient.
Vist que al Ple de data 31/05/2016 el Grup Municipal de CIU-VIA presenta una moció per la
incorporació d’un període d’advertiment en el procés sancionador per gossos potencialment
perillosos i on proposen “(...)incloure en el procés sancionador un període d’advertiment de 10 dies laborables
que permeti la possibilitat d’obtenir la llicència i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, així com
per disposar de l’assegurança de responsabilitat civil segons regula la normativa. En cas de passar aquest període
d’advertiment sense tramitar i presentar la documentació necessària, el procés sancionador segueix endavant(...)”.

Vist que la Sra. Alcaldessa va fer la proposta d’estudiar la possibilitat legal d’incloure en el procés
sancionador un període d’advertiment, i el Sr. L.G.V. està d’acord amb aquesta proposta, però
també proposa que mentre no hi hagi aquest estudi fet, no es presenti al Ple cap més resolució de
sanció per la tinença de gossos potencialment perillosos, perquè entenen que va condicionada
amb això. Finalment, la Sra. Alcaldessa recull les propostes i es fixa un termini de dos mesos per
fer l’estudi jurídic, i alternativa a les sancions, per veure les opcions legals que seria per fer algun
tipus d’advertiment previ, i inclús recollir-les a les Ordenances municipals.
Vist que finalment es retira la moció presentada pel grup municipal de CIU-VIA i el Ple de la
Corporació aprova la proposta de la Sra. Alcaldessa per unanimitat dels vint-i-un membres que la
composen.
Per donar compliment al període transitori establert per la proposta aprovada, no s’ha pogut
presentar al Ple la resolució de l’expedient.

Vist que de l’expedient sancionador de data 26/01/2016 no ha estat possible lliurar la notificació de
la resolució en el termini establert per l’article 42 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú on diu que: “el termini
màxim per notificar la resolució expressa és el que fixi la norma reguladores del procediment corresponent.
Aquest no pot excedir els sis mesos llevat que una norma amb rang de llei n’estableixi un de més llarg o que
ho prevegi la normativa comunitària europea”.

Vist que òrgan competent per a resoldre el present expedient és el Ple de l’Ajuntament, per les
faltes molt greus d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: ACORDAR l’arxiu per caducitat de les faltes molt greus de l’expedient sancionador
GOV/2016-02 pel transcurs de més de sis mesos des de la seva incoació.
SEGON: NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb advertiment dels recursos
legals procedents.
Vist l’informe de Secretaria núm. 329/2016.
En el moment de començar la votació es troben absents els regidors: Sr. Alejandro
Conde Poveda, Sra. Esther Morales Miguel, Sr. Joan López Fernández, Francisca
Carrasquilla Cuadrado, Eliseu Blanch Masjoan i Josep Graells i Ros.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de nou vots: cinc del Partit
Socialista de Catalunya, dos de Fem Poble i dos del Partit Popular Català. S’abstenen tres
regidors de UM-9-CUP, i dos de CIU-VIA.
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10. Aprovació Festes Locals any 2017.
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Vist que en data 8 de juliol de 2016 va entrar per registre la comunicació del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la que ens informava que s’ha de
traslladar l’Acord pres pel Ple de la Corporació sobre les festes locals del municipi de Sant Pere de
Ribes per l’any 2016.
Vist que les festes locals del municipi de Sant Pere de Ribes són normalment el 25 de gener i el 29
de juny pel nucli de Ribes i 12 de febrer i 25 de juny pel de Les Roquetes.
Vist que a l’any 2016 el 12 de febrer i el 25 de juny escauen en diumenge es proposen les següents
festes locals:
Nucli Ribes:
25 de gener, dimecres
29 de juny, dijous
Nucli Les Roquetes:
13 de febrer, dilluns
26 de juny, dilluns
Vist que s’ha d’informar de l’Acord de Ple abans del dia 30 de setembre de 2016, s’ha d’aprovar pel
Ple de la Corporació del mes de setembre que es celebrarà abans d’aquest dia exposat.
És competència del Ple de la Corporació, tal i com s’estableix a l’article 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 263/2016.
Vist la diligència d’Intervenció núm. 27/2016.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar les següents festes locals:
Nucli Ribes:
-

25 de gener, dimecres
29 de juny, dijous

Nucli Les Roquetes:
-

13 de febrer, dilluns
26 de juny, dilluns

2n. Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

Es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels catorze membres presents, dels vint-i-un que la composen.

11. Aprovació conveni de col·laboració PFI-PTT Ajuntament de Sant Pere de RibesDiputació Barcelona.
En aquest punt entra la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado.
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Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presento al Ple de la
Corporació el següent dictamen:

Vist l’informe de la tècnica d’ocupació , on exposa referent a la resolució de la Diputació de
Barcelona per a l’actuació “Programa de Formació i Inserció en modalitat de Pla de Transició al
Treball”, mitjançant un conveni específic, rebuda el passat 10 de juny de 2016, expedient
número 2016/0004200.
Atès que aquesta resolució la Diputació de Barcelona contempla l’aprovació per part de la
Diputació de Barcelona del Conveni de col·laboració, amb una vigència des de la data de la
signatura del mateix fins el 30/09/2017, així com d’una aportació econòmica de 20.000€ per al
desenvolupament del programa a més del suport i acompanyament tècnic des de la Gerència
de Serveis d’Educació. Codi 16/Y/224482
Atès que el passat Ple del dia 17 de març de 2015 es va aprovar amb una vigència fins al 31
de desembre de 2015, prorrogable durant 4 anys, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a
la realització d’un PFI-PTT a Sant Pere de Ribes, i el passat 21 de juny de 2016 el Ple de
l’ajuntament va aprovar l’addenda a l’esmentat conveni proposada per el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal d’adaptar el conveni de col·laboració les
obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció del menor, concretament
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament Civil.
Vist que el programa que es desenvolupa a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té dues
especialitats formatives: “Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic” i “Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restaurant i bar”.

Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració amb vigència des del dia de la signatura del mateix fins
el 30 de setembre de 2017 i l’acceptació de la subvenció per l’actuació “Programa de
Formació i Inserció” Codi 16/Y/224482 de la Diputació de Barcelona per un import de
20.000 €.
2. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del Conveni.
3. Notificar a les persones interessades.
Vist l’informe de Secretaria núm. 273/2016.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2016/1107.
La regidora, Sra. Noelia López Pérez, fa una explicació del tema.
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Entren els regidors: Sr. Alejandro Conde Poveda, Sr. Joan López Fernández, Sr. Eliseu
Blanch Masjoan i el Sr. Josep Graells i Ros.
Es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels dinou membres presents., dels vint-i-un que la composen.

12. Compte anual exercici 2015.
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Especial de Comptes, presenta al
Ple de la Corporació el següent dictamen:
En data 26 de juliol de 2016 es va reunir la Comissió Especial de Comptes als efectes de que,
prèvia a l’exposició pública, els seus membres poguessin estudiar i emetre informe, en el seu
cas, sobre el compte general de l’exercici 2015, de conformitat amb allò que preveu l’article
212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 05 d’agost de 2016; es va
exposar al tauler municipal d’anuncis durant el període comprès entre el dia 6 d’agost de 2016
fins el 2 de setembre de 2016, i transcorreguts els terminis corresponents no s’han presentat
al·legacions al respecte.
Celebrada la Comissió Especial de Comptes de data 13 de setembre de 2016, als efectes de
dictaminar el Compte General de l’exercici 2015 i sotmetre, si s’escau, a la seva aprovació per
Ple de la Corporació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 212 i 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015
Segon.- Trametre la documentació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.
Es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels dinou membres presents, dels vint-i-un que la composen.

13. Modificació de pressupost 18/2016.
En el pressupost de l’exercici 2016 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària en data
16 de febrer de 2016 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de més consignació.
Vist l’informe emès per l’interventor de fons d’aquest Ajuntament.
Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de desenvolupament
territorial - econòmic i ocupació, presenta davant el Ple de la corporació el següent dictamen:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 18/2016
El resum de la modificació és el següent:
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ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

0.00
0,00

ALTES
Finançat amb RTDG
TOTAL ALTES

327.965,11
327.965,11

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS

327.965,11

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

21.800,00
21.800,00

ALTES
Suplement de crèdit
Per Crèdits Extraordinaris
TOTAL ALTES

27.800,00
321.965,11
349.765,11

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES

327.965,11

Segon.- Donar compte de les aplicacions pressupostàries habilitades durant l’exercici.
PROJECTE

ORG

PROG

ECON

NOM APLICACIÓ

2016_01_0042

33000

1532

64001

Millores accessibilitat a vies i places - Estudis i treballs tècnics

2016_01_0029

33000

171

64001

Pl. Joan Fuster - Estudis i treballs tècnics

2014_01_0047

32400

171

64000

Adequació espais i instal. reg fonts Pl. Catalunya i Pompeu Fabra

Tercer,- Canviar de denominació l’aplicació pressupostària 12100 334 48215
Denominació actual : Conveni EU Rocamar Residencial
Denominació nova : Subvenció Comissió de festes de Rocamar

Quart,- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze dies,
durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo definitivament
aprovat si no es presentessin reclamacions.
La Sra. alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, fa una explicació del tema.
Entra la regidora, Sra. Esther Morales Miguel

Una vegada finalitzat el debat, es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda
la seva aprovació per tretze vots a favor: sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre de
Convergència i Unió, dos del Partit Popular Català i un d’Esquerra Republicana de Catalunya.
S’abstenen el quatre regidors de UM9-CUP i els tres de Fem Poble.
ALTRES ASSUMPTES
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14. Mocions

14.1 Proposta de moció del Grup Municipal Socialista en suport a l’acord de pau signat a
la República de Colòmbia.
Surten el Sr. Lluís Giralt Vidal i la Sra. Núria Giralt Vidal.
El conflicte armat a Colòmbia ha deixat almenys 220.000 persones assassinades, 25.000
desaparegudes i més de 4.700.000 de persones desplaçades en el període comprès entre els
anys 1958 i 2014. Després de 4 anys de negociació, la taula de Diàleg de l’Havana ha
aconseguit arribar a un Acord General per a la fi del conflicte i la construcció d’una pau estable i
duradora.
A més de contemplar la desmobilització de les FARC EP, el lliurament de les armes i,
especialment, el seu pas a la vida política, l’acord recull la implementació d’un important
conjunt de polítiques que permetin el desenvolupament agrari, la reparació de les víctimes, el
narcotràfic i la participació política.
Els i les socialistes catalans celebrem la publicació de l’acord i la seva signatura el proper 26 de
setembre i considerem que la seva posada en marxa és una oportunitat històrica per a
Colòmbia i per al món, ja que no només acaba amb una guerra que ha ocasionat ingents
pèrdues econòmiques, ambientals i humanes, sinó que a més estableix un precedent en
matèria de processos de negociació , construcció de pau i justícia restaurativa.
La ciutadania felicita i reconeix la tasca de les Nacions Unides i altres organitzacions
internacionals que han donat suport a la negociació i als processos de post acord i post
conflicte. Reconeixem que aquest suport polític i econòmic de la comunitat internacional és
indispensable per a l’èxit d’un procés de construcció de pau com el que s’ha iniciat a Colòmbia.
Així mateix:
- Considerant que en votar Sí a l’aplicació del Acord, els colombians i les
columbianes estaran donant democràtica a un procés de transformació que, amb la
labor del govern, del nou partit o del moviment polític resultant de la desmobilització
de les FARC EP i amb el suport de la comunitat internacional, donarà lloc a una
profunda transformació al país que permeti avançar en la superació dels problemes
estructurals del país com la desigualtat, la iniquitat agrària, la falta d’accés als
mercats legals per als petits productors, la fragmentada presència i acció de l’Estat
al territori i l’acció del crim organitzat, entre altres problemes que afecte a la qualitat
de vida dels colombians i les colombianes.
- Considerant la Resolució del Parlament Europeu del 20 de gener de 2016 en suport
al procés de pau a Colòmbia, així com les seves diferents mostres de suport a
l’Acord aconseguit, i el compromís de donar suport a la seva implementació.
- Considerant la Declaració institucional de suport al procés de pau a Colòmbia
pactada per unanimitat per tots els grups en el Ple d’investidura del Congrés dels
Diputats d’Espanya el dia 2 de setembre de 2016.
El Grup Municipal Socialista presenta per a la seva consideració i acceptació la següents
MOCIÓ i es compromet a:
-

-

Incloure i promoure als programes de cooperació al desenvolupament el suport a la
consolidació del Procés de Pau i les polítiques de postconflicte.
Donar suport al govern de Colòmbia i a les institucions reconegudes en l’Acord de
Pau per promoure el procés de reincorporació a al vida civil dels excombatents i a
la garantia dels drets civils.
Donar suport als processos de reparació de les víctimes, incentivant els processos
de perdó i col·laborant en la pedagogia de la pau a les ciutats i municipis de
Colòmbia i entre els colombians i les colombianes que viuen al municipi.
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-

Reconèixer que, en el procés de negociació, les dones van jugar un paper rellevant
a través de la taula de dones i comprometre’s a donar suport a processos que
tinguin com a finalitat garantir l’equitat i la representació de les dones i de totes les
persones en la política i en la presa de decisions a tots els nivells.

Entra el regidor, Sr. Lluís Giralt Vidal.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per unanimitat dels dinou membres presents,
dels vint-i-un que la composen.

14.2. Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de
Sant Pere de Ribes.
Atès que la malaltia celíaca (EC) és una malaltia autoimmune, és a dir, produïda pel mateix
sistema immune del pacient, que consisteix en una intolerància a les proteïnes del gluten.
Atès que la incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és de l’1% de la població, la qual
cosa converteix en la condició genètica amb més prevalença al món occidental.
Atès que a Catalunya es calcula que hi ha 75.000 persones celíaques de les quals només el
1% han estat diagnosticades.
Atès que els pacients celíacs no diagnosticats presenten una sèrie de problemes de salut com
la desnutrició secundària, dèficit d’absorció de nutrients (ferro, calci…) que comporten anèmia,
osteoporosi, problemes de fetge, alteració de la mucosa intestinal, retard de creixement i
desenvolupament en els nens.
Atès que en l’actualitat, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida a
una dieta estricta sense gluten.
Atès que els preus de mercat dels productes sense gluten per un celíac a cas a pot fer
augmentar la despesa considerablement i es calcula que l’increment mitjà per pacient és d’uns
1.586,-Euros/any.
Atès que l’Esta espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. (A Suècia o
Regne unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, a Dinamarca existeixen
ajuts directes de 200,-Euros/mes pacient).
Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per la
millora de la vida del col·lectiu celíac on es demana la reducció de l’IVA dels productes sense
gluten, controls d’inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el sector restaurador i
hoteler o la implementació de protocols en els menjadors escolars, entre altres.
El Grup Municipal d’ERC, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes doni suport a la Resolució 879/X del
Parlament de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels celíacs.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes directes o de
beneficis per a persones celíaques, com per exemple reduccions en l’IRPF i la reducció de
l’IVA dels productes sense gluten.
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya per a la creació d’un sistema d’ajuts econòmics
directes a les famílies dels/de les celíacs i que destini recursos per a la investigació pública,
prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat.
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QUART.- Que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques, què pel
seu nivell d’ingressos són beneficiaris del programa d’aliments, amb l’objectiu de garantir el seu
accés i pal·liar el sobre cost que suposen els aliments sense gluten.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes doni suport a les campanyes i accions
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs
de Catalunya, així com un accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones
amb celiaquia a la ciutat.
SISÈ.- Que en les principals festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, aquest vetlli
per, en la mesura de les seves possibilitats, oferir alternatives pel ciutadans afectats per
celiaquia.
SETÈ.- Que coincident amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn a la
informació obligatòria dels productes i en concert a allò que refereix a la declaració dels 14
al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament realitzarà en pro de la
seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:
a. Difondre i/o promoure la informació necessària pera unes bones pràctiques en matèria de
seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense gluten en els
sectors implicats 8restauració, obradors, etc.).
b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de campanyes
d’informació entorn les implicacions del reglament 1169/2011 als sectors implicats.
c. Impartir formació en celiaquia i pautes seguretat alimentaria en la cuina sense gluten als
inspectors de l’Ajuntament i comerç minorista.
d. Sensibilitzar al personal docent, personal de menjadors escolar, escoles bressol i altres
centres.
VUITÈ.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector restauració, per
aquells que vulgui obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que ofereix de manera gratuïta
l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un servei correcte (En línia amb el que
ja s’ha fet a Barcelona, Mataró, Terrassa, i s’han compromès les 14 comarques de les quals els
seus gremis integren la Federació Inter Comarcal d’Hostaleria i Restauració).
NOVÈ.- Oferir un enllaç, des del portar de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació dels
establiments de restauració que ofereixen àpats per celíacs i que estigui acreditats per
l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i comercial pel celíac i
que s’inclogui un enllaç a l’Associació de Celíacs per a obtenir més informació.
DESÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualtat, al Gremi d’Hostaleria i alimentació del Garraf, al Consell Comarcal de l
Garraf.
Pren la paraula el regidor, Sr. Josep Graells i Ros.
Pren la paraula el regidor, Sr. Daniel Carabantes Segura.
Entra la regidora, Sra. Núria Giralt Vidal
Pren la paraula la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado.
I després del debat, es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda aprovar la
moció per unanimitat dels vint membres presents del vint-i-un que la composen.
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14.3. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, contra la LOMCE i de suport a la
proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el
Batxillerat.
La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, anomenada popularment com a “Llei Wert” o per
les seves sigles (LOMCE), s’implanta enguany completament. Una llei partidista, neoliberal i
conservadora, que ha fet que la majoria de la comunitat educativa, professorat, AMPA,
alumnat... es posi d’acord i n’hi hagi manifestat la seva total disconformitat, ja d’ençà de la seva
aprovació a cop de majoria absoluta del Partit Popular.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha aprovat recentment el Reial Decret 310/2016,
de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de
Batxillerat, fet que suposa el desenvolupament d’un dels aspectes més rebutjats i nocius d’una
Llei que consolida una política educativa que nostra la por de qui ens governa a una ciutadania
formada i coneixedora dels seus drets, una llei descentralitzadora, que redueix la participació
(suprimint competències del consell escolar i del claustre), que consolida retallades, que manté
o redueix unes plantilles ja de per si insuficients, que minva l’educació política i ètica de la
ciutadania mentre en reforça l’adoctrinament confessional fent desaparèixer l’Educació per la
Ciutadania i convertint en optatives la Història de la Filosofia i la Música, mentre fa obligatori pel
centres l’oferta de l’assignatura de Religió, etc.
Les recents proves avaluadores, conegudes com a revàlides, poden suposar que un miler
d’alumnes de Catalunya no obtingui un títol, malgrat que hagin superat totes les assignatures
durant diversos anys d’estudi, deixant-los sense valides i supeditant-los per complet a diversos
exàmens externs, la qual cosa suposa a més un menyspreu al professorat i desconfiança vers
els centres educatius.
Així mateix, aquesta mesura aprofundirà en l’abandonament escolar. De fet, l’alumnat que hagi
superat l’ESO, però no aprovi les avaluacions finals, j no podrà optar ni pel Batxillerat ni per un
Grau Mitjà de Formació Professional, sinó que es veurà abocat a cursar l’FP Bàsica, que a
més no poden cursar els i les alumnes que ja hagin complert els 17 anys, per la qual cosa
quedarien fora del sistema educatiu, sense el títol de l’ESO i sense cap tipus d’especialització
que els permeti accedir al mercat laboral. Amb la paradoxa que qui força l’abandonament
escolar prematur (AEP) és que l’hauria d’evitar, el govern. A més això és contrari a els objectius
ET2020 ON Espanya ha de passar del 20% actual al 15% (la resta de països de la UE al 10%).
Les revàlides contingudes de la LOMCE no responen a una voluntat real de detecció de
problemes o de millora, sinó que s’emprenen com a instruments per legitimar la classificació de
l’alumnat i l’exclusió, minimitzant la responsabilitat del sistema i estigmatitzant els centres
educatius i el professorat que hi treballa. Són fruit d’un plantejament de l’educació com a
carrera constant d’obstacle, que condiciona l’esforç educatiu i afavoreix els aprenentatges
memorístics, establint una competició entre centres i propiciant la discriminació
socioeconòmica.
Són força les reconegudes institucions pedagògiques i administracions educatives europees
que s’han pronunciat majoritàriament i reiterada en contra d’aquest tipus d’avaluacions. En
aquets sentit, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha alertat que aquestes
revàlides vulneren el principi d’igualtat d’oportunitat, atès que el fet d’introduir un procés
d’avaluació suposadament homogeni a situacions molt diverses atempta contra el principi
d’equitat educativa i deixa de banda una de les principals finalitats que tenen les lleis
d’educació, com és el desenvolupament de la personalitat de l’alumnat des d’una perspectiva
integral, més enllà de l’adquisició d’aprenentatge curriculars.
Per tot això abans esmentat, el grup municipal Agrupació d’Electors Fem Poble proposa al Ple
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’adopció dels següents acords:
Primer: Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de resolució presentada per
Catalunya Si que es Pot al Parlament de Catalunya per sol·licitar al Govern d’Espanya la
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retirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regula les avaluacions finals
d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.
Segon.- Donar coneixement d’aquest suport i de l’aprovació d’aquesta moció al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, a l’Associació Catalana de
Municipis i comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de
Greuges de Catalunya i al govern espanyol.
Pren la paraula, la regidora de Fem Poble, Sra. Gertrudis Conde Poveda.
Pren la paraula, el regidor de ERC, Sr. Josep Graells i Ros.
Es proposa modificar l’acord primer, quedant de la següent manera:
Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta Corporació a la proposta presentada per FEM
POBLE per sol·licitar al Govern d’Espanya la retirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de
juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Pren la paraula la Laura Marcos
Pren la paraula en Lluís Giralt.
Després del debat, el Ple de la Corporació acorda aprovar la moció modificada, per majoria
de divuit vots a favor: sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre de CiU-Via, quatre De UM9CUP, tres de Fem Poble i un d’ERC . Voten en contra els dos membres del Partit Popular
Català.

14.4. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, de suport a “Som 27 i més”
encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la Universitat Pública.
El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants van iniciar una tancada al Rectorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu que s’apliquessin unes mocions
aprovades democràticament pel claustre de la comunitat universitària, el major òrgan decisori
de la universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada
de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transports públic pel estudiants de la
UAB (T-UAB) en el marc de la campanya de protesta contra les retallades a les universitats
públiques. Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés
dites mocions, l’equip de govern, no va implementar aquestes mesures.
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l’equip de govern de la Universitat sense
cap tipus de resultat i sense que el govern fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte,
es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van participar de la
tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i
posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del personal d’administració i serveis
(PAS) i un treballador del personal docent i investigador. Aquestes 27 persones, han rebut una
petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes 11 i 14 anys de presó i
demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat
impulsat per la pròpia Universitat de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern,
que va confeccionar i fer arribar el cos de Mossos d’Esquadra una llista amb les persones que
havien participat a la tanca. Cal a dir que aquest equip de govern ha acabat sol.licitant que la
seva denúncia fos portada per un dels equip d’advocats de preu més prohibitiu, reconegut per
portar la defensa de casos con el frau fiscal de Messi, Nuñez o el mateix Jordi Pujol.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes manifestar que l’educació
pública, gratuïta s’ha de defensar davant dels intents d’elitització i privatització. Que el dret a la
protesta amb accions simbòliques no violentes o delictives com l’ocupació d’espais en cap cas
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pot ser respost per part d’una universitat amb denúncies i per part de fiscalia amb peticions de
presó. Que, en cap cas, una administració pública com la Universitat Autònoma de Barcelona
hauria de perseguir i reprimir judicialment les actuacions simbòliques sinó incorren en accions
violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics. Que l’exercici del dret a manifestar-se
en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap
persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
Per aquests motius s’insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a retirar les acusacions.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa acordar:
PRIMER – Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus
recursos.
SEGON – Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les seves
famílies i amistats.
TERCER – Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les 27
persones imputades pels fets a dalt exposats.
QUART – Tramesa aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 al Jutge del Jutjat
de Primera Instància i Instruccions número 3 de Cerdanyola i al Fiscal en cap de Catalunya i al
Grup de Suport a “Som 27 i més”.
Pren la paraula el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda per manifestar que era també per
presentar per part de UM9-CUP, i finalment només s’ha registrat la nostra.
Pren la paraula el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Surt el regidor, Sr. Josep Graells i Ros.
Pren la paraula la regidora, Sra. Esther Morales Miguel.
Pren la paraula el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda.
Surt el regidor, Sr. Eliseo Blach Masjoan.
Entra el regidor, Sr. Josep Graells i Ros.
Després del debat, el Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per catorze vots a favor:
Sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre de UM9-CUP, tres de Fem Poble, i un d’ERC.
S’abstenen tres regidors de CIU-VIA i dos del Partit Popular Català.

14.5. Moció que presenta el Grup Municipal d’UM9-CUP per la modificació de la
Ordenança Municipal de Circulació.
Per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i potenciar-la com alternativa al
vehicle a motor és necessari que les normatives i ordenances que regulen la mobilitat i
circulació contemplin les diferents situacions i característiques que es poden trobar en els
nostres carrers.
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La ordenança municipal de circulació de Sant Pere de Ribes, aprovada anys enrere, no es
correspon amb les necessitats de la ciutadania a dia d’avui, fent possible que es donin
situacions que no siguin ni lògiques ni comprensibles.
Una de les formes de transport que ha esdevingut popular en els darrers temps es la utilització
de remolc per a bicicletes que permeten transportar infants, animals o mercaderies. Som
coneixedors que diversos usuaris d’aquest tipus de transport al municipi han esta alertats per la
Policia Local que els remolc pera bicicletes no son reconeguts per les ordenances municipals
de circulació, i que per tant, malgrat ser homologats i degudament certificats, no està permesa
la seva circulació.
No es comprensible que un municipi que vulgui promoure sistemes de transport ecològics,
respetuosament amb l’entorn i la salut dels ciutadans, econòmics i silenciosos com les
bicicletes no permeti la circulació amb aquestes remolcs, especialment utilitzats per transportar
infants, per una qüestió purament tècnica o burocràtica.
Per aquest motiu proposem al Ple d’aquest Ajuntament els següents ACORDS:
1.- Que es revisi, i es modifiqui si s’escau, l’Ordenança Municipal de Circulació per tal
de promoure i potenciar la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport al municipi.
2.- Que s’inclogui específicament el següent article: “Les bicicletes podran dur remolc,
homologat, per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor sigui major
d’edat i sota la seva responsabilitat”.
Explica la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell. Hi havia una norma que no ho feia possible.
Ara, si que és possible i caldria modificar la mateixa. No podem deixar l’Ordenança tal i com
està.
Entra el regidor, Sr. Eliseu Blanch Masjoan.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per unanimitat del vot dels divuit membres
pressent, ja que en el moment de la votació estan absents la regidora Sra. Esther Morales
Miguel i el regidor, Sr. José Asín Fernández.

14.6. Moció presentada pels Grups Municipals: CIU-VIA, UM9, Fem Poble, i ERC, per la
creació d’una comissió de seguiment de les obres de la casa de la Vila i del conjunt
d’inversions pressupostades en el pla de reactivació.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha iniciat en els darrers anys obres d’inversió importants
especialment en els equipaments municipals, destacant la reforma de la casa de la vila, el
Local o el teatre de Les Roquetes, així com la previsió de l’ampliació del pavelló a Ribes, la
millora de la zona de Picnic de Vilanoveta, pistes de Sant Agustí, i nombroses millores en la via
pública i en serveis bàsics per la ciutadania. El conjunt d’inversions es varen aprovar en els
pressupostos municipals, en el capítol 6, i en els plans de reactivació econòmica, suposant
quantitats importants, especialment en el romanent actual de l’Ajuntament.
Fins ara la informació que hem rebut per part de l’equip de govern ha estat parcial i sempre
amb una demanda prèvia per part dels regidors de la oposició.
Els grups que presenten la moció estan plenament interessats a fer un seguiment detallat i
periòdic de l’evolució de l’evolució de les obres i per tant proposen al Ple adoptar els següents
acords:
Primer.- La formació d’una comissió permanent de seguiment de les inversions que realitza
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la que es doni informació clara, total i en temps real, de
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la gestió i evolució dels projectes i les obres que es realitzen (contractacions, modificats d’obra,
certificacions, etc...)
Segon.- Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada grup polític present al
Ple, els regidors responsables de les diferents actuacions, i dels tècnics municipals
responsables de les gestions tècniques i administratives dels projectes i obres d’inversió.
Tercer.- La comissió es reunirà una vegada al mes.
Quart.- La comissió es mantindrà activa, al menys fins a final de la legislatura actual.
Entren la regidora Sra. Esther Morales Miguel i el regidor, Sr. José Asín Fernández.
I després del debat, el Ple de la Corporació, acorda aprovar la moció per unanimitat dels vint
membres presents, dels vint-i-un que la composen.

15. Respostes preguntes Ple anterior
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSÉ ASÍN - PPC
PREC: En relació a la informació que se’ls va donar de la illeta de Puigmoltó, demana que se’ls
vagi informant sobre les actuacions que es facin.
GOVERNACIÓ: A hores d’ara, ja s’ha procedit al pintat de la illeta per part dels serveis
corresponents, segons les indicacions que es va donar en el seu moment.
PREGUNTA: En relació als contenidors, ja saben que els contenidors es neteja periòdicament,
però el que volen saber és quan es neteja el sòl de sota on estan col·locats, i cada quan de
temps.
ESPAI PÚBLIC: La neteja de la part inferior dels contenidors en superfície es netegen cada
dos anys, i la neteja de les fosses de les illes de soterrats es fa dos vegades a l’any.
PREC: Han escoltat queixes de ciutadans de que els ciclistes van per les voreres, van molt
ràpid, i s’han produït casos d’accidents. Demanen que la policia faci alguna cosa al respecte,
com una campanya per fer complir la normativa dels que els menor portin el casc, i els majors
de divuit anys fora del casc urbà, per seguretat dels menors, no amb afany de lucre.
GOVERNACIÓ: La Policia Local ja actua en el control de la disciplina vial en l’àmbit urbà, si bé
és inevitable que comportaments incívics molt puntuals generin neguit en la resta d’usuaris de
les vies. Fora del casc urbà no té competència el cos local de seguretat.
PREC: En relació a la rambla del Garraf, hi ha un parell de punts molt perillosos, i proposa que
se li demani a la companyia constructora sigui qui es faci responsable subsidiària i repari
aquests punts.
ESPAI PÚBLIC: Durant el mes d’agost s’han fet els treballs de manteniment i reparació de
totes les tapes i embornals de la Rambla del Garraf.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. DANIEL CARABANTES – FEM POBLE
PREC: A l’Av. Catalunya hi ha un senyal de prohibit girar a la dreta que està pot visible.
Preguen la seva reubicació a un lloc més visible.
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GOVERNACIÓ: S’han donat indicacions per la retirada d’aquest senyal. El gir a dreta no està
prohibit de forma genèrica i la limitació d’accés a la zona de vianants està escaientment
senyalitzada al començament del carrer d’Almogàvers.
PREC: Els comerciants de la Plaça de la Vinya d’en Petaca tenen molts problemes per
descarregar els seus productes i les diverses entrades dels seus proveïdors. També per les
oficines municipals, ja que no hi ha cap accés habilitat per a l’entrada de camions o, en cas
d’emergències, han d’entrar per un pas de vianants. Per la qual cosa demanem que s’habiliti un
accés a la plaça per a comerciants, per càrrega i descarrega i per a emergències i la possibilitat
de establir un horari comercial.
GOVERNACIÓ: Es mirarà de donar alguna solució a aquesta mancança.
PREGUNTA: Els han arribat queixes dels veïns per la zona del Casal de la gent gran, on el
diumenge per la nit, algú va fer ús d’un extintor, escampant-lo per tot el carrer. Voldrien saber si
s’ha trobat als culpables i si la Taula per la Comissió de Civisme actuarà en aquest cas.
GOVERNACIÓ:No hi ha notícia de l’autoria d’aquests fets.
PREGUNTA: Han vist cartells al carrer Almogàvers, per molèsties per sorolls i que fa temps
que duran. Pregunta quines accions pensa fer l’Equip de Govern.
GOVERNACIÓ: Del carrer d’Almogàvers només consten dos requeriments de la mateixa veïna
queixant-se del mateix local, en dates 02/07 i 04/08, però no sembla tenir relació amb els
cartells referits. Pel contingut d’aquests, es podria suposar el coneixement de la/es persona/es
que els ha penjat i les persones que suposadament molestarien. En tot cas, si es rebessin
requeriments al respecte, aquesta Policia Local actuaria amb la major celeritat i diligència.
PREGUNTA: Al Ple del 24 de novembre de 2015, es va presentar una moció per part
d’Esquerra Republicana, Fem Poble, UM9-CUP-PA i PSC, per establir un conveni amb la
Cooperativa “Som Energia” i la producció i consum d’energia verda. Volen saber com està la
situació i amb quines cooperatives s’ha parlat.
MEDI AMBIENT: Des de medi ambient s’estan iniciant les gestions i estudiant les diferents
experiències al respecte. El passat mes de juliol vam fer el primer contracte amb Som Energia
pel consum elèctric de les comunitats de pisos del Parc Central.
PREGUNTA: El 18 de juliol, l’Associació Amical Mauthausen, va portar a terme a diversos
municipis una acció que era “18 de juliol mai més” en defensa del vuitanta aniversari del cop
d’Estat. Voldrien saber perquè en aquest Ajuntament no s’ha portat a terme.
COOPERACIÓ: Des del departament de Cooperació Internacional no hem rebut cap demanda
d’aquesta entitat. Desconeixem si han fet demanda a altres departaments de l’ajuntament.
PREGUNTA: A la JGL del 20 de juny, es va aprovar el pressupost d’Educació per la Pau, amb
un import aproximat de 13.000€. Malgrat ser el més econòmic, volen saber quins programes
oferien les altres empreses, malgrat ja s’ha adjudicat el projecte. Demana també l’informe
d’intervenció 585/2016.
COOPERACIÓ : L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant el recurs Educació
per al Desenvolupament, de la Diputació de Barcelona, va atorgar a l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes una subvenció de 10.000€, per portar a terme el programa ‘Educació per la Pau’. Per
tal d’adjudicar el projecte, en data de 9 de maig, és va enviar, per correu electrònic, la memòria
tècnica a 3 empreses sol·licitant pressupostos. La resposta de les tres empreses es cenyeix a
la memòria tècnica excepte en el cas de l’empresa “Centro de Mediación Gestión Inteligente de
Conflictos, S.L.” que només aporten la proposta econòmica. L’informe d’intervenció referent a
aquest expedient és el 2016/0702. S’adjunta còpia de l’expedient.
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PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: En els punts 47 i 48 de la JGL del 20 de juny, on es declara la caducitat del
projecte de la rehabilitació i reparació de la fase II de la Urbanització del l’Entorn, a què es deu
que s’hagi produït aquesta caducitat i si això tindrà conseqüències sobre el desenvolupament
d’aquest projecte sobre el futur. A la mateixa JGL, es torna a passar l’aprovació inicial del
projecte, amb un cost més alt, i pregunta a què es deu aquest augment, i si hi haurà més
augments econòmics.
URBANISME: La caducitat va ser degut al temps transcorregut des de l’aprovació inicial i no té
conseqüències sobre el desenvolupament del projecte en el futur. L’augment de pressupost es
va produir amb motiu de les esmenes derivades dels informes tècnics emesos a l’aprovació i de
partides d’obra no previstes inicialment, com per exemple els treballs a realitzar per part
d’ENDESA, ampliació del paviment des de la façana principal fins a la plaça, ajustos de les
superfícies de paviments i mobiliari urbà etc. Hores d’ara no es preveuen més increments.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. MAGDA TORRENTS – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: S’han canviat els parterres de la Plaça Marcer, amb parquet de fusta. Vol saber
perquè s’ha fet i si és una línia que es farà a altres places.
ESPAI PÚBLIC: La col·locació de la tarima amb fusta de Camaru atén a que les arrels del
Ginkgos Bilobas (són exemplars únics d’aquesta espècie al municipi) estaven patint a causa de
l’entrada de persones als mateixos parterres. A la Plaça Marcer es realitzen molts actes festius
amb gran afluència de persones i aquests parterres estaven patint una gran compactació a
conseqüència de les trepitjades. Aquesta tarima trepitjable i permeable permet l’entrada d’aigua
i aire al terra, protegint així les arrels. No és una línia a seguir a totes les places del municipi a
excepció que existeixi la mateixa problemàtica amb altres espècies.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA GIRALT – CiU-ViA
PREC: Veïns del carrer dels Cards, a l’alçada del Restaurant l’Anxaneta, es queixen que als
abocadors sempre hi ha porqueries i deixalles i els comerciants de la zona, estan molestos per
aquesta situació.
ESPAI PÚBLIC: S’ha planificat pel mes d’octubre els treballs necessaris d’arranjament de la
Rambla per poder ubicar els contenidors d’enfront del restaurant de l’Anxaneta.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. ELISEO BLANCH - CiU-ViA
PREGUNTA: En relació als Casals d’estiu, quants s’han fet al municipi, quina assistència han
tingut, i quants nens s’han becat en cadascun d’ells.
SERVEIS SOCIALS: Des del departament de Serveis Socials per les activitats d’estiu 2016,
Casals d’Estiu, activitats esportives, i menjadors s’han tramitat ajuts per 99 famílies sent un
total de 170 infants beneficiaris. Les activitats que s’han subvencionat són:

ACTIVITAT

ENTITAT

PARTICIPANTS

Casal d’estiu
Casal d’estiu

AMPA COSTARETS
GER

Campus esportiu
Casal d’estiu

CENTRE ESPORTIU RIBES
XULIUS

29
17 ( i a més a més 3
infants
becats per
l’entitat)
4
11 ( i a més a més 3
infants
becats
per
l’entitat)
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Taijitsu
Campus estiu
AQUAESPORT
Casal d’Estiu
Campus Esportiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu ( robòtica i
tecnologies)
Campus esportiu

CENTRE ARTIS
MONTGROS
ESPAI BLAU
AMPES
ESCOLES
ROQUETES
CLUB
BÀSQUET
ROQUETES
Associació
Cultural
de
Roquetes,CONTRATIEMPO
ESPAI VITUAL

3
3
6
86

PENYA JOVE

5

4
1
1

PREGUNTA: Si se sap alguna cosa sobre Mas Pares de Dalt, davant la presència al Ple de
veïns d’aquesta urbanització.
URBANITZACIONS: S’han iniciat converses amb els representants dels veïns amb l’objectiu de
buscar solucions a la problemàtica existent.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
S’alegra sobre l’arranjament de la vorera de Vallpineda.
PREC: Informa que com a grup polític han presentat una al·legació al tema de l’arranjament del
pàrking dels Camils, a la zona de Can Jove, ja que es fa en un terreny que no es propietat de
l’Ajuntament, i que el contracte es per una durada de quatre anys, i que la decisió de renovació
d’aquest Ajuntament és externa, quedant en mans del propietari dels terrenys. I prega que es
faci una negociació, i es plantegin alternatives per reduccions de costos del servei i la millora
pel ciutadans per aquest servei.
URBANISME: S’estan estudiant alternatives per buscar la viabilitat a llarg termini.
PREGUNTA: En relació a les obres de la Casa de la Vila, el 20 de juny de 2016, es va haver
d’aprovar la caducitat de l’aprovació del Projecte de Rehabilitació de la Casa de la Vila, per que
no s’ha fet el procés administratiu que s’havia de fer i si s’ha signat la cessió del contracte.
URBANISME: La caducitat va se del projecte de la segona fase degut al temps transcorregut
des de l’aprovació inicial. Res té a veure amb la primera fase que és la que s’està executant.
PREC: En relació a la Comissió especial de comptes, referent a la comptabilització del
Patrimoni o inventari de l’Ajuntament, demana informe d’intervenció sobre quin són els serveis
que s’han d’externalitzar i el calendari previst.
SERVEIS ECONÒMICS: S’adjunta informe corresponent.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSÉ ASÍN - PPC
PREC: En relació als animals de companyia, proposar o suggerir als comerços que col·loquin
una mena d’anella a fora del comerç on poder deixar lligats el animals.
COMERÇ: Es traslladarà aquesta petició a les associacions de comerciants, tant de Ribes com
de les Roquetes, tot i que hi ha comerços que permeten l’accés dels clients amb el gos, no ens
consten queixes o suggerències per part dels comerços al respecte. Per altra banda, donat que
s’ha d’ubicar sobre façana i propietat del local, serà decisió de cada comerç i amb el vistiplau si
s’escau de la comunitat de l’edifici, poder oferir aquest servei als seus clients.
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PREC: Fa una puntualització refent al tema de la senyalització del servei del Consorci de
normalització lingüística. Comenta que no surten en els plànols, i considera important que es
pugui ubicar.
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Des de Turisme es tindrà en compte per la propera edició de
plànols, acostuma a ser a finals d’any, incloure de manera específica la ubicació del Consorci
de normalització lingüística.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. DANIEL CARABANTES – FEM POBLE
PREGUNTA: Al Ple de setembre de 2015, el seu grup juntament amb ERC, va presentar una
moció en relació al pàrking de la Vinya d’En Petaca, per la realització d’un estudi de viabilitat
per la seva com a pàrking públic. Si bé s’ha rebut resposta dient que unes empreses havien
rebutjat l’encàrrec per falta de viabilitat en un pàrking rotacional, ara volen saber, segons els
tècnics, quina és la seva recomanació.
URBANISME: Si empreses especialitzades en la matèria no consideren viable la creació d’un
aparcament de rotació en aquell emplaçament, no està justificat iniciar un procediment de
contractació per a gestionar externament aquell servei, atès que, el més probable és que la
inversió sigui superior als ingressos previstos. Per tant, la probabilitat de que aquell concurs
públic quedi desert és molt alta. No obstant, s’estan estudiant altres possibilitats, per tal
d’aconseguir que, aquell aparcament, tingui un nivell d’explotació superior a l’actual.
PREGUNTA: Han pogut veure cóm s’ha produït el cessament de l’activitat de “El Club del
fumador sibarita”. Volen saber com s’ha produït aquesta situació i si han hagut al·legacions.
ACTIVITATS: Es va efectuar una inspecció, per part dels serveis tècnics municipals de la que
es van derivar deficiències tècniques. Realitzat el corresponent requeriment, dins del termini
atorgat no es va subsanar i en conseqüència es va decretar el tancament fins a la formulació,
en el seu cas, d’al·legacions. En aquesta data les mateixes s’han presentat i l’activitat s’ha
reiniciat.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: En relació a la Casa de la Vila, i la fallida de l’empresa que portava la execució
del projecte i el procés de liquidació que ha iniciat. Primer volen saber quant temps fa que el
Govern coneix aquesta situació i segon, el procés de caducitat i nova aprovació del projecte i si
aquesta situació tindrà un impacte en el projecte de la Casa de la Vila. També demanen que es
respongui per escrit, quines conseqüències tindrà sobre el calendari previst, sobre el
pressupost i el cost del projecte, i les conseqüències legals que es derivin. També demanen els
informes tècnics.
SECRETARIA: Entenent que la pregunta es plantejava en el supòsit que no existís una cessió
de contracte i es tingués que fer una nova contractació, en el cas tal qual s’ha resolt, no hi
haurà cal dir que cap repercussió perquè no tenen cap increment de preu (era una qüestió de
formalitat administrativa). El impacte sobre la casa de la vila, en principi, sobre el pressupost i el
cost del projecte no tindrà cap incidència coneguda.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. ELISEO BLANCH - CiU-ViA
PREGUNTA: En relació a les llars d’infants, vol saber la quantitat de places que hi ha per tot el
municipi, la ocupació que hem tingut en aquest any i la quantitat de beques que hem tingut.
EDUCACIÓ: Li comunico que la informació a data d’avui és la següent :
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LLARS

Places
Places
Reconegudes
ofertades
pel Departament

Places
demanades

beques
sol·licitades

El Cargol
L'Espígol
Tres Pins

74
82
148

72
69
87

39
26
46

74
74
94

PREGUNTA: En relació als Casals d’estiu, quants s’han fet al municipi i quina assistència han
tingut.
ESPORTS: L’Ajuntament, Servei d’Esports, només té constància dels campus i esplais del
municipi que han sol·licitat espais o instal·lacions esportives municipals, ja que si alguna entitat
ho ha realitzat en un espai privat i no ens han passat informació, no estan registrats.
Per tant, tenint en compte això, informem que aquest estiu hi ha hagut una quinzena de
campus i casals al municipi i amb uns 1092 infants i que relacionem a continuació (cal tenir en
compte també que la previsió d’infants ha anat variant segons les setmanes ja que moltes de
les inscripcions dels casals van per setmanes... la informació adjuntada són els màxims
comunicats):
ENTITAT ORGANITZADORA
1 GER
2 ELS XULIUS - CSR
3 CD RIBES
4 BÀSQUET RIBES
5 AMPES RIBES MULTIESPORT
6 CLUB HANDBOL RIBES
7 CLUB TENNIS RIBES
8 CLUB TAIJITU (TAEKWONDO)
SECCIÓ
ESPORTIVA
INSTITUT
9 MONTGRÒS
10 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIBES
11 CEM ESPAI BLAU, SERAF GARRAF S. L.

12
13
14
15

ENTITAT ORGANITZADORA
PENYA JOVE ROQUETES
CLUB BÀSQUET ROQUETES
AMPES (NEEDSPORTS)
CENTRE SANTA EULÀLIA
Nº Infants totals

Nº Infants total
147
108
75
23
288
44
20
32
20
60
40
857
Nº Infants total
40
120
50
25
235
1092

PREGUNTA: Quina quantitat porta gastada l’Ajuntament en mitjans de comunicació, en el
2016.
MITJANS DE COMUNICACIÓ: La partida de Publicitat i propaganda/Mitjans de comunicació,
dotada inicialment amb 3.000 euros, disposa actualment d’un romanent de 654 euros
disponibles.
La partida de Publicitat i propaganda/Òrgans de Govern, amb un saldo inicial de 10.000 euros
per cobrir principalment les despeses de les 4 edicions de l’any del butlletí municipal, té un
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saldo negatiu de -1.000 euros i un romanent de 3.656,95 euros, estant ja adjudicada la
despesa anual del butlletí.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
PREC: En relació a senyalització del servei del Consorci de normalització lingüística, tal com ha
dit el Sr. José Asín, entén que es pot reforçar. Tot i que no ho han inclòs a la moció, sí que ho
volen fer ara.
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Des de Turisme es tindrà en compte per la propera edició de
plànols, acostuma a ser a finals d’any, incloure de manera específica la ubicació del Consorci
de normalització lingüística.

17. Precs i preguntes
Consultes decrets
Daniel Carabantes (FEM POBLE):
-

793. Revisant l’adquisició de terminals tetra per la Policia Local, ens agradaria saber quant
temps tenien els terminals que es renovaran.

- D’altra banda, voldríem demanar els informes de secretaria 272, l’informe d’intervenció 1055 i
l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans 255.
- A la JGL del 18 de juliol es va realitzar la modificació de pressupost núm. 15. Ens agradaria
que ens fessin arribar l’informe emès per l’interventor amb l’expedient de modificació del
pressupost detallat.
- A la JGL del 25 de juliol s’acorda l’ampliació a la reserva per realitzar pagaments de les
targetes pels treballadors i càrrecs polítics municipals. Ens agradaria tenir la informació
detallada sobre les despeses que s’adjudiquen en aquestes targetes desglossat per
treballadors i per càrrecs electes. I l’informe d’intervenció 913.
- Respecte als ajuts per la realització d’activitats d’estiu, d’una quantia d’uns 61 mil €, ens
agradaria veure l’informe d’intervenció 916.
- A l’1 d’agost, ens trobem un problema amb factures de “targetes societat” amb Mercadona
perquè, llegint textualment, “Se li va demanar un pressupost per valor de 5.000€ per adquisició
de fruita, verdura i hortalisses de temporada. Sembla que van malinterpretar aquesta petició i
van acabar girant una factura pel valor del pressupost que se’ls hi va demanar.” Com van fer el
tracte? Per què han donat aquests serveis sense “sentit”?
- En referència a la JGL del 29 d’agost, hem pogut veure la important quantitat de gestions i
d’un alt valor econòmic al respecte del servei de mediació comunitària i convivència. Ens
agradaria que ens fessin arribar el contracte/conveni amb aquesta empresa.
Sr. Eliseo Blanch (CiU-ViA):
-números 848 i 849: demana la justificació tècnica o informe tècnic, l’estudi econòmic i l’informe
d’intervenció.
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Precs i preguntes
Sr. Josep Graells (ERC):
- Aparcament Sant Camil: demana informació més concreta... en quina situació està i explicació
de totes les despeses que apareixen a les juntes de govern local i a quins acords s’estan
arribant.
- Consell municipal de Cultura: demana saber quan es pensen convocar a les entitats.
- Abocadors incontrolats: que està fent l’ajuntament al respecte; quines actuacions globals
s’estan prenent; i quines pretensions té l’equip de govern per evitar aquests fets. Fa esment
d’un nou abocador a Les Roquetes.
- Cendrers a les papereres: demana que l’ajuntament contempli la instal·lació de petits
cendrers enganxats a les papereres
- Substitució enllumenat elèctric: en quina situació es troba aquest projecte. Alhora denuncia la
situació de molts fanals malmesos, amb les tapes trencades i instal·lacions a l’exterior de les
caixes. Demana saber si la brigada municipal té un pla d’actuació en aquest sentit.
- Senyera de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca: demana que es canviï, donat que
gairebé no es distingeixen els colors.
Sr. José Asín (PP):
- Hidrantes del municipio: pide saber en qué situación se encuentran. Solicita un plano de
ubicación y cuando se hace el mantenimiento y su comprobación.
- Espejos de los cruces: pide que se limpien o se cambien si les conviene.
- Marquesina parada bus (Monbus Express): pide que se coloque una marquesina por parte de
la institución que corresponda (Ayuntamiento, Diputación o Generalitat de Catalunya).
- Pipicans portátiles: pide saber como quedó el tema y si se llegó a algun acuerdo con la
empresa.
- Fuente guarderia Tres Pins: pide que se le dote de agua, si es possible. En caso contrario,
sol·licita explicación.
Sr. Tomàs Carandell (UM9):
- Tributs a grans àrees comercials: arran d’un frau de determinades empreses, en diverses
ciutats, demana saber si en tenim alguna al municipi i, per tant, vol veure els expedients de
tributació per conèixer si realment aquí també es podia estar produint (es tractava d’una qüestió
tècnica, en quan als conceptes sobre els que tributaven, declarant molt menys).
- Casa de la Vila: considera que en la darrera resposta es va interpreta el que es va voler.
Exactament, vol saber quines implicacions tenia la fórmula de la cessió de contracte (demana
un informe tècnic que ho expliqui).
Sr. Daniel Carabantes (FEM POBLE):
Ens agradaria saber per què disposem públicament de les nostres intervencions per fer les
reclamacions pertinents en Precs i preguntes i en canvi les respostes per part de l’ajuntament
no ho són?
- Com s’està tractant el tema de pisos ocupats i sobretot de les màfies?
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- 13 de juny, en el punt 18 de la JGL s’aprova la renúncia parcial de la subvenció del programa
Mixt treball i formació RMI. Què ens poden dir d’aquesta situació? Per què es porta a terme la
renúncia d’aquesta subvenció?
- Del carrer Roger de Flor ens arriben queixes per problemes amb connexió elèctrica antiga, la
única que queda per la zona. Han retirat totes les anteriors i els veïns porten uns mesos
esperant resposta per part de l’ajuntament. Estan preocupats per quina és la idea que porta
tant l’ajuntament com la companyia elèctrica. Ens agradaria que prenguin la iniciativa front
aquesta problemàtica.
- Al Ple passat vam preguntar sobre la moció d’energia verda i se’ns va respondre que ja
havien fet el primer contracte amb Som Energia. Demanaríem que ens fessin arribar aquesta
documentació.
- Ens agradaria saber per què diàriament tenim el mateix problema de brossa als contenidors
soterrats? Què pensa fer l’equip de govern al respecte? Perquè anar eliminant contenidors
soterrats del nucli i portar-los a zones més llunyanes, no sembla la solució…
- Per què es fa publicitat d’una empresa privada a les dependències municipals de la Piscina a
Roquetes?
- Per què s’ha trigat 3 mesos en canviar 6 taulons de fusta i envernissar dues baranes, tot
mantenint el pont mig tancat durant aquest temps?
- Al Ple del 15 de Març de 2016 també vam explicar que la parada del bus de Les Roquetes,
davant del pavelló, no està ben senyalitzada. D’altra banda, demanàvem, en aquell mateix lloc,
un banc o marquesina per aquelles persones que ho necessitin, malgrat que pugui ser
provisional. Ens vau fer arribar que es va fer la demanda de marquesines al servei Territoral de
Transports de Barcelona, i que si no fos satisfactòria la resposta a curt termini, es buscarien
mesures alternatives. Ens agradaria saber si hi ha hagut resposta a aquestes demandes varius
mesos després, i en cas contrari quines són les mesures alternatives que es proposen?
Sr. Alejandro Conde (FEM POBLE): -algunes d’elles, presentades per escrit- Ens consta que un estudi que vam demanar, que es va demanar per moció dels locals buits,
ens consta que ja ha arribat però no ho em pogut veure, ens agradaria veure-ho.
Sra. Núria Giralt (CiU-ViA):
Deixalleria: demana que la gent que no està empadronada però viu en el municipi en segones
residències i urbanitzacions, pugui disposar de la targeta de la deixalleria.
- Plaça Jaume Gómez: explica que aquella plaça està súper descuidada, falta la placa
commemorativa... Demana resposta sobre què es té previst fer.
- Abocament de deixalles: explica que hi ha abocadors de runes al camí a la masia de
Xuriguera i al camí per anar als Cucons (sacs blancs plens de runa). Demana que es faci
seguiment d’aquests fets.
Sr. Eliseo Blanc (CiU-ViA):
- Llars d’infants: demana saber quantes places hi ha en cada centre i l’ocupació actual en
cadascú, amb nens becats i no becats. També, ho demana del curs passat.
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- Oferta cultural del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes: arran de les millores realitzades,
demana saber si s’ampliarà l’oferta cultural o quedarà igual.
- Riera de Les Roquetes: demana saber si s’ha previst alguna mesura per tal d’eradicar les
rates de la zona, arran de queixes de veïns del costat de la riera.
Sra. Ester Morales (CiU-ViA):
Contenidors i abocadors: explica que al carrer Roger de Flor, falten bancs, no es neteja i hi ha
orins per tot arreu. Al carrer Múrcia i a l’espai de darrera del Mercadona, no hi ha llum, hi ha
rates. Demana saber el capteniment del govern respecte a aquest tema, sense excusar-se en
que no poden entrar en aquest terreny.
- Pipican de Ribes: demana que s’adoptin mesures de com haurien de ser les instal·lacions,
donat que a vegades està buit i els gossos estan a l’altra banda de la carretera dels Cards, on
es reuneixen els avis.
- Vestidors del pavelló de Ribes: explica que fins la setmana passada no hi havia aigua calenta
a les dutxes, l’aigua s’entollava, falta un mirall, tapes als lavabos... Demana saber quan estarà
tot a punt.
- Carrer Nou: els veïns del carrer Nou que no tenen vehicle o que no guarden el vehicle al
carrer Nou, no tenen comandament per fer pujar i baixar la pilona, però sí que tenen la
necessitat de passar amb el cotxe per deixar mil coses (han de carregar des de lluny). Demana
que es contempli la possibilitat que en tinguessin.
Sr. Lluís Giralt (CiU-ViA):
- Defecacions dels gossos: demana que es prenguin mesures de neteja sobre la zona que està
darrera del carrer Major (zona de les Planes), en un racó amb uns garrofers, on es concentren
les caques (al ser una zona humida molesta als veïns). Altres zones a tenir en compte: camí de
Sant Pau, camí Ca l’Escola, la zona del Parc Central, el camí de les Parets Fondes o darrera
l’Institut Montgròs (sent zones periurbanes, no deixen de ser via pública).
- Neteja Sant Pau: explica que hi ha moltes queixes sobre la situació de Sant Pau, respecte,
bàsicament, a la neteja de la plaça de l’ermita, la qual no deixa de ser una plaça del poble, i es
troba molt descuidada.
- Masoveria Sant Pau: demana saber com està la situació actualment sobre aquest tema.
- Policia local: demana un informe complert (del compliment dels quadres i serveis dels
municipals) de quina ha estat la presència de la policia municipal durant aquest estiu, i sobretot
a les festes assenyalades (festes major, rua summer, 11 de setembre...).
- Conflicte del camí de la masia de Xuriguera (Clos la Plana): demana veure l’expedient i un
informe sobre la situació.
- Queixes fums: explica que hi ha queixes de ciutadans dient que en diverses zones a l’aire
lliure fumar marihuana és una pràctica habitual. Es queixen, també, de la baixa presència de
l’ordre públic. Demana saber quina resposta es dóna sobre això.
- JGL (18/07/2016): renúncia a la subvenció d’un tècnic d’integració social, de 5.000€ que
donava la Diputació. Demana els informes justificants de la decisió de la impossibilitat de
justificar aquest tècnic.
- JGL (18/07/2016): explica que es presenta el compte d’explotació d’exercici del pavelló
municipal Miguel Meca Torres, amb un increment. Demana tenir la informació tècnica i
econòmica d’aquest augment del període de responsabilitat i també dinerària.
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