Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 17 DE
NOVEMBRE DE 2015, CELEBRAT EN DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2015, PER ACORD
UNÀNIM DELS SEUS MEMBRES
Sant Pere de Ribes, vint-i-quatre de novembre de dos mil quinze, quan passen sis
minuts de les dinou hores, 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,
secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
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.

Francisco Perona Jiménez

PSC-CP

Sr.

Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

Sr.

Lluis 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

Tomás Carandell Baruzzi

Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

Sr.

UM9-CUP-PA

Joan López Fernández

Sra. Magda Torrens Garriga
Sr.

UM9-CUP-PA

Francisco Manuel Moreno Segura AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

José Asín Fernández
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Sr.

Raúl Sánchez Villena

PPC

Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

Absents amb justificació
Cap
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Cap
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Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental

ORDRE DEL DIA:
1.

Lectura i aprovació de l’acta (27/10/2015)

2.

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 838 al 949 del mes d’octubre)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
3.
Aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i l’Associació Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó per l’ús temporal del Centre Cívic
Puigmoltó, antiga escola de Puigmoltó

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
4.
Acceptació cessió global d’actius i passius de l’empresa municipal Garraf
Promocions Municipals, SA
5.

Aprovació rectificació anual de l’ Inventari a 31 de desembre de 2014

6.

Modificació de pressupost Exp. 24/2015

7.

Extrajudicial de crèdit Casa de la Vila

ALTRES ASSUMPTES
8.

Mocions:

8.1.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, en defensa de l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat
intel•lectual
8.2.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, sol•licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi les beques menjador a tots
els infants en situació de vulnerabilitat
8.3.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, per demanar la derogació de la LRSAL o en el seu defecte la devolució a les entitats
locals de les competències en matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció
social
8.4.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, en defensa de la rebaixa de l’ IVA cultural que afecta a la creació i producció de
proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local
8.5.- Moció presentada pels Grups Municipals ERC-AM, UM9-CUP-PA, FEM POBLE I
PSC-CP, per establir un conveni de col•laboració amb la Cooperativa “Som Energia SCCL” i la
promoció de producció i consum d’energia verda
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8.6.- Moció presentada pels Grups Municipals FEM POBLE, ERC-AM, PSC-CP i UM9CUP-PA, contra l’Assetjament Homofòbic
8.7.- Moció que presenta el Grup Municipal Agrupació d’Electors Fem Poble, per a
millorar la comunicació dels acords del Ple
8.8.- Moció presentada pels Grups Municipals FEM POBLE, ERC-AM I UM9-CUP-PA,
contra el TTIP
8.9.- Moció de la candidatura d’Unitat Popular (CUP) de suport a les persones
encausades al Vendrell i a Vilanova
8.10.- Moció que presenta el Grup Municipal UM9-CUP-PA, per un espai de muntatge i
emmagatzematge de les carrosses de Reis i Ribes
8.11.- Moció que presenta el Grup Municipal FEM POBLE, per negociar un reglament de
segona activitat per a la Policia Local
9.

Respostes preguntes Ple anterior

10.

Mocions, precs i preguntes

Abans de començar a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia, els grups polítics
formulen unes paraules sobre els atemptats de París, començant la Sra. Alcaldessa:
Paraules de l’alcaldessa sobre els atemptats de París:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol expressar el seu condol al poble francès per
l’execrable atemptat terrorista sofert el passat divendres 13 de novembre a París. Alhora,
manifestem el nostre ferm compromís en la defensa dels valors democràtics que la Unió
Europea representa com a baluard i garantia de convivència. Així mateix, volem traslladar la
nostra solidaritat a les famílies de les víctimes, a les persones que van resultar ferides, a
l’alcaldessa de la capital francesa i a tot el poble de París en un moment tant difícil.
Compartim el seu dolor i estem al seu costat. Condemnem per tant, qualsevol forma de
terrorisme i de barbàrie, qualsevol manifestació violenta que escapi a qualsevol tipus de raó.
Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ens sumem a la manifestació pública que es va fer
des de les Federacions i Associacions de Municipis de Catalunya i de tot l’estat posteriorment
als atemptats de París; com a mostra de repulsa i de condemna a les accions terroristes que
van costar la vida a més d’un centenar de persones a la capital francesa.
Així mateix, volem recordar també, totes les víctimes d’altres països que són també víctimes
d’atemptats terroristes o que perden la seva vida a mans de la intolerància i dels conflictes
armats arreu del món, i no només, com en aquest cas concret, parlàvem també de París.
Pe tant, si que passaria la paraula als portaveus que vulguin intervenir, que així ho vulguin fer,
en referència a aquesta qüestió.
Paraules del portaveu del grup FEM POBLE, Sr. Francisco Manuel Moreno:
Nosaltres volem compartir el condol a les víctimes dels atacs terroristes, no només els dels
atacs de París, també a l’atemptat que ha hagut a Malí. Sobretot volem reivindicar el fet de que
la violència mai és la solució als conflictes. Nosaltres creiem que la política, el diàleg, és el
que ens ha de portar a solucionar els conflictes entre persones i que evidentment qualsevol
violència, sigui de terroristes, siguin les guerres, és la solució a cap conflicte i en genera de
nous.
Per tant, un cop més, donar el condol a totes les víctimes i fer una crida per la pau i fer una
crida perquè parlant les persones ens podem entendre i podem evitar, sobretot, que hi hagin
víctimes innocents. Gràcies.
Paraules del portaveu CIU-ViA, Sr. Lluís Giralt:
Nosaltres també donem el condol a les víctimes i lamentar els atemptats terroristes en el cor
d’Europa, a la ciutat de París, en una societat absolutament democràtica i lliure, i també
lamentar els atemptats de Mali, els dels avions a Egipte, el bombardeig de Beirut i perquè no
3

Ple ordinari
24 de novembre de 2015

també els civils que estan afectats en una zona de conflicte, pel que sembla, molt problemàtica.
Convidem també a no discriminar a ningú per la seva opció religiosa, entenem que això és un
fet que supera o va a part d’aquest fet, tot i que es faci en nom d’una religió, i entenem que són
conflictes que s’han de resoldre per la vía democràtica de consens i del diàleg.
Per tant, doncs, lamentar molt aquest fets, i oferir-nos com a grup municipal dins del nostre
paper, que en aquest tema pot ser pobre, però penso que sobre el paper és important treballar
en benefici que aquestes coses no tornin a succeir. Gràcies.
Paraula del portaveu d’UM9-CUP, Sr. Tomàs Carandell:
Afegir-nos a les mostres de condol i de solidaritat a les víctimes i a les seves famílies per
aquests terribles fets i afegir-nos també, com deien diversos portaveus, a ser solidaris i a
rebutjar les victimes que es produeixen arreu del món fruit dels conflictes, de les guerres
inhumanes que castiguen tot el planeta, i de ser igualment conscients doncs que hi ha víctimes
a tot arreu, no n’hi ha ni de primera ni de segona i tant se val la seva condició religiosa, de
creença ideològica o el color de la pell, totes tenen el mateix valor, i això és contra el que
entenem que hem de seguir lluitant, i igualment i amb la mateixa intensitat, el rebuig a tots
aquells, siguin europeus, o no siguin cristians, islàmics o el que siguin, doncs tots aquells que
la promouen, la guerra i les seves conseqüències. Gràcies.
Paraules del portaveu del PPC, Sr. José Asín:
Com no, sumar-nos a les paraules de tots els grups, evidentment, donar el condol a totes les
víctimes i esperem que en un futur no gaire llunyà, poguem acabar amb aquesta “lacra” que
destrossa vides, famílies... en definitiva, ens fa mal a tots, a totes les persones, a tots els
ciutadans de qualsevol país o qualsevol municipi i esperem que molt ràpidament s’acabi amb
tot aquest tipus de violència, tant guerres, terrorisme, com violència de gènere, doncs ens
agradaria solidaritzar-nos amb tothom que pateix i poder ajudar i ens agradaria que acabés
l’abans possible. Gràcies.

Paraules del portaveu del ERC, Sr. Josep Graells:
Des d’Esquerra Republicana ens sumem al suport i al condol de tota la resta de grups i
considerem que mai cap mort es pot justificar darrera d’una idea i hem de lluitar entre tots per
anar cap a una democràcia, una societat més justa, cap a una societat més demòcrata i per
estalviar-se qualsevol conflicte armat, ja sigui a París ja sigui a qualsevol part del món, perquè
al final ho acabem pagant entre tots i sempre normalment ho acaben pagant les persones més
innocents, per lo tant, hem d’intentar lluitar entre tots per una societat més justa, més
democràtica on hi cabem tots, totes les religions, tot tipus de creences i que com deien els
companys de Fem Poble, que parlant sempre arribem a acords.

Manifest per la eliminació de la violència envers les dones.
Prèviament també a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, la Sra. alcaldessa
pronuncia unes paraules en relació amb el Dia Internacional contra la violència de gènere:
Demà serà el dia, 25 de novembre, el Dia Internacional per la eliminació de la violència envers
les dones, una altra de les violències que s’ha cobrat en el nostre país i en aquest cas a
Espanya, 48 víctimes en el que portem d’any, 6 de les quals són a Catalunya, per tant, ens
hem distribuït entre tots els grups polítics, la lectura d’aquest Manifest, o farem una persona de
cadascun dels grups. iniciaré jo mateixa la lectura d’introducció i finalitzaré també amb l’últim
paràgraf, i d’aquesta manera, doncs tots units i avançant-nos a aquest dia 25 que serà demà,
que ja també els hi dic que hi haurà lectura d’aquest Manifest a les portes de l’Ajuntament de
les Roquetes i a les portes de l’Ajuntament de Ribes, en aquest cas a Can Puig, per fer la
lectura conjunta d’aquest Manifest. A les 12 del migdia a les Roquetes i a les 12.30 aquí a
Ribes. També els convido a que participin a aquestes dues lectures del Manifest demà.
A continuació es dona lectura del Manifest per tots els grups municipals:
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“Demà 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per
manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen
amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt especialment els
Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar
Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i
per als seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de persones
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva
sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com demostren les
xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual.
L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de
manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats
a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que
fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les
narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió
viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del
masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que
representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La nostra
responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social
que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el masclisme és el
concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que
ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La
violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix
els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica
patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi
de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més encara en
aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya
necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de
deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat
efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una
societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front
a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat
de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament
dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu
vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.”

Seguidament es passa a tractar els assumptes que conformen l’ordre del dia.
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1.

Lectura i aprovació de l’acta (27/10/2015)

El Ple de la Corporació acorda aprovar l` acta de la sessió anterior de data 27 d´octubre
de 2015, amb el vot unànime dels vint-i-un membres que composen la corporació.

2.

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 838 al 949 del mes d’octubre)

LLISTAT DECRETS OCTUBRE 2015
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0838

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
Guillermo Gil Retuerto i Xènia Grandos Rives amb expedient
núm. 7/2015.

01/10/2015

2015 / 0839

Inscriure en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
Bladyn Choque Peñafiel i Cèlia Duran Zelada, amb expedient
núm. 8/2015.

01/10/2015

2015 / 0840

Sol·licitant ocupació de la via pública amb un sac, atorgada al
Sr. Rafael Viguer Muñoz al carrer Nou, 32, pels dies 5 i 6
d'octubre. ( liquidació 201536362)

01/10/2015

2015 / 0841

SRA. NATALIA GARRIDO BACHERO C/ORTEGA I GASSET
35, bxs.1 PLACA NUM. DE MATRICULA (DISMINUITS)

01/10/2015

2015 / 0842

SRA. MARIA DOLORES MARIN PULIDO C/EUGENI D'ORS
91, CTDA. PL. RAMON MIR BASTIDA

01/10/2015

2015 / 0843

Sol·licitud ocupació domini públic per càrrega i descàrrega per 01/10/2015
mudança al c. Sitges, 10 a nom del Sr. Angel Granados
Cachada i amb número liquidació 201536370

2015 / 0844

La Sra Chamorro sol.licita assebentat obres canvi banyera per 02/10/2015
plat de dutxa, rajoles menjador i endolls cr. Almogàvers, 1 3r
5a

2015 / 0845

ocupació de la via pública per mudança atorgada al Sr. Angel
Granados Cachada, al c/ Sitges, 10 (Liquidació núm.
201536370)

02/10/2015

2015 / 0846

ocupació de la via pública per taules i cadires atorgada a A
Fondo per la Vella pel bar la Tronera , al c/ Sant Pere 10
bxs.dels mesos d'octubre/desembre (Liquidació núm.
201536386)

02/10/2015

2015 / 0847

ocupació de la via pública per mudança atorgada al Sr.Jordi
Estaran Rubi, al c/ Jaume Balmes cda. Lluís Companys,
(Liquidació núm. 201536368)

02/10/2015

2015 / 0848

Aprovació caducitat padró d'habitants del mes de juny

05/10/2015

2015 / 0849

Aprovació liquidacions i autoliquidacions mes de setembre

05/10/2015

2015 / 0850

Atorgant ocupació a la via pública amb una plataforma
elevadora , a la Sra. Roser Gómez Robert, al carrer Cristòfol
Mestres, 12 -Costarets, 16, pels dies 13-14-15-16 -19 i 20. (
liquidació 201536393 )

05/10/2015

2015 / 0851

Aprovació contractació Marta Pascual Romeu, com auxiliar
administratiu fins la tornada del seu titular o com a màxim fins
el 31 de desembre de 2015.

05/10/2015

2015 / 0852

CONFIRMAR, en tots els seus extrems, els acords adoptats
06/10/2015
mitjançant el Decret núm. 566/2015, de dos de juliol,
REITERANT a l’interessat el compliment de l’ordre d’execució
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dictada.
2015 / 0853

Codi

DESESTIMAR el R.reposició presentat per Farmàcia Miret I
06/10/2015
Mestre CB, en data 31/08/2015, en base als arguments de
l’informe de l’Arquitecte municipal, de data 1/04//2015 que ja
es van reproduir literalment al cos del Decret 628/2015, del 20
de juliol.
Descripció

Data Alta

2015 / 0854

SR.ALFONSO FERRANDO COLET C/ FEDERICO GARCIA
LORCA, 93 CARREGA I DESCARREGA PER MUDANÇA

06/10/2015

2015 / 0855

SR. ALFONSO FERRANDO COLET C/ FEDERICO GARCIA
LORCA, 93 BASTIDA-ESCALES MECANIQUES

06/10/2015

2015 / 0856

Aprovació Incoació genèrica sancions de trànsit

06/10/2015

2015 / 0857

Imposició genèrica sancions de trànsit

06/10/2015

2015 / 0858

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient sancionador
06/10/2015
1500002597 PGB incoat per la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.

2015 / 0859

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient sancionador 06/10/2015
1500000445 RMJ, incoat per la infracció de circulació que en
cadascun d'ells s'indica i imposar la sanció de multa que així
mateix es fa constar.

2015 / 0860

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient sancionador
06/10/2015
1500002514 SAL, incoat per la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.

2015 / 0861

Desestimar els recursos presentats en mèrits dels expedients
sancionadors 1400005320 JMP, incoats per les infraccions de
circulació que en cadascun d'ells s'indica, confirmant les
sancions imposades.

06/10/2015

2015 / 0862

Aprovació anul·lació expressa del decret 626/2015, de data 16
de juliol perquè no es va arribar a editar ni tramitar

07/10/2015

2015 / 0863

Aprovar la realització del X Aniversari dels Gegats Nous i
09/10/2015
recuperació Vells de Les Roquetes pel dia 11 d'octubre de 2015
i aprovar l'exempció pagament taxes

2015 / 0864

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per tancament carrer 09/10/2015
Palou, 33 a nom de la Sra. Alejandra Noy Serrano i amb
número liquidació 201536444

2015 / 0865

APROVANT GUAL PERMANENT AL C/ ANETO, 4-6-8 A NOM 09/10/2015
DE COMUNITAT DE PROPIETARIS C. ANETO, 4-6-8

2015 / 0866

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per contenidor al c.
Les Planes, 2 a nom del Sr. Jaume Gabalda Pascual i amb
número liquidació 201536453

13/10/2015

2015 / 0867

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al c. Miguel de Cervantes, 31 a nom
del Sr. Jesús González Rios i amb núm. liquidació 201536454

13/10/2015

2015 / 0868

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per contenidor al C. 13/10/2015
Ausiàs March, 20 a nom del Sr. José María Munteis Olivas i
amb número liquidació 201536450

Codi

Descripció

Data Alta
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2015 / 0869

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES HÀBILS realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o condicionament de la finca del
Passatge de Vicente Alexandre, 4, del sector de Vallpineda

2015 / 0870

Requerir a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE (15) 13/10/2015
DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca del carrer
Riera de Ribes, 5, del sector de Mas Alba

2015 / 0871

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer ZN B6 Els Vinyals,

2015 / 0872

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Sant Pere de Ribes, 20, del sector de Mas
Alba

2015 / 0873

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Sant Pere de Ribes, 24, del sector de Mas
Alba

2015 / 0874

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Jafre, 7, del sector de Can Lloses

13/10/2015

2015 / 0875

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer de la Fita, 9, del sector de Mas Alba

13/10/2015

2015 / 0876

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Atzavara, 37, del sector de Can Pere de la
Plana

2015 / 0877

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer L’Espígol, 14, del sector de Can Lloses

2015 / 0878

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Cristòfol Colom, del sector de Can Girabals

2015 / 0879

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer del Cau Ferrat, 38, del sector de Mas Alba

Codi

Descripció

13/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

Data Alta

2015 / 0880

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE 13/10/2015
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer de la Malvasia, 22, del sector de Els Cards

2015 / 0881

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE

13/10/2015
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(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Andalusia, 51-53-55, del sector de Les
Roquetes
2015 / 0882

REQUERIR a la Comunitat de Propietaris del c/ Juan Sebastian 13/10/2015
el Cano, 11 l’adopció de mesures cautelars de protecció
(col•locació de xarxes de protecció) amb CARÀCTER
IMMEDIAT

2015 / 0883

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer de la Masia, 50 parcel•la 33/21, del sector
de Mas Alba

2015 / 0884

REQUERIR al propietari per tal que prengui les mesures
13/10/2015
cautelars consistents en l'estintolament i en impedir l’accés, tant
a sobre de la terrassa, com a l’espai situat a sota de la terrassa,
situada al c/ Mercè Amell, 4, de Vallpineda

2015 / 0885

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Agricultura, 154, del sector de Les
Roquetes

13/10/2015

2015 / 0886

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de QUINZE
(15) DIES realitzi les actuacions de neteja, desbrossament,
sanejament i/o condicionament adequades de la finca
emplaçada al carrer Andalusia, 44-46-48, del sector de Les
Roquetes

13/10/2015

2015 / 0887

REQUERIR al propietari que, AMB CARÀCTER IMMEDIAT,
prengui les mesures cautelars necessàries consistents en
impedir l’accés, a l’espai situat a sota de la terrassa, situada
sobre un torrent al carrer Mercè Amell núm. 8, de Vallpineda

13/10/2015

2015 / 0888

Requerir a INSTAL·LACIONS REQUEJO, SLU constitució
garantía, i aportar documentació en relació a l'oferta més
avantatjosa del procediment millora eficiència energética
enllumenat públic quadre número 22 nucli Les Roquetes

13/10/2015

2015 / 0889

Llicència d'obres per pintar façana atorgada al Sr. Pere Nicolau 14/10/2015
Jacas, pel carrer del Pi núm. 55 (registre entrada núm.
2015013314)

2015 / 0890

Llicència per ocupació de la via pública atorgada a la Sra. Núria 14/10/2015
Carbonell Ventura per la col.locació d'un sac de runes els dies
14 i 15 d'octubre, al c/ Torreta núm. 19 (liquidació num.
201536470)

2015 / 0891

Sol·licitant llicència obres per pintar façana al C. Mare de Déu
de Montserrat, 83 a nom del Sr. Pere Nicolau Jacas i amb
número liquidació 201536473

Codi

Descripció

13/10/2015

16/10/2015

Data Alta

2015 / 0892

Aprovació concessió pagament avançament al Sr. José Miguel 16/10/2015
Ortiz Fernández a compte de la paga de Nadal 2015 per import
de 100€

2015 / 0893

Aprovació de la trobada de convivència de tardor dels XULIUS
el 18 d'octubre de 2015 amb motiu de la Castanyada

16/10/2015

2015 / 0894

Aprovar la realització de les activitats organitzades pels

16/10/2015
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Diabòlics amb motiu de la Castanyada del 19 al 24 d'octubre
2015 / 0895

JOAN CARLES ALEGRE EMPLAÇAMENT: C/LLUIS
COMPANYS, 11 RIBES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER
BASTIDA

16/10/2015

2015 / 0896

Llicència d'ocupació via pública amb una plataforma elevadora
pels dies 19 i 20 d'octubre al carrer Nou, 6, atorgada a Ekipa,
S.L. ( liquidació 201536513 )

20/10/2015

2015 / 0897

Llicència per pintar façana al barri de les Torres núm. 21(
façana 16) atorgada al sr. Magí Planas Mateu (liquidacio núm.
201536554)

20/10/2015

2015 / 0898

Llicència per ocupació de la via pública per càrrega i
20/10/2015
descàrrega atorgada a Isidro Villanueva Martín per descàrrega
de material de platja al c/ nou núm. 4, dissabte 24 octubre de 9
a 12 h.(201536523)

2015 / 0899

COMUNITAT DE VEÏNS C/BARCELONA, 42
C/BARCELONA,42 BASTIDA-MAQUINA LLEVADORA

2015 / 0900

Requeriment licitador presentí documentació sobre el
20/10/2015
compliment obligacions tributèries, seguretat social i la garantía
del 5% preu oferta.

2015 / 0901

Contractació treballadors socials, Antonia Milla Garcia i Silvia
Ruiz - Bazan Gil.

20/10/2015

2015 / 0902

Aprovació activitat V mitja marató rural de Ribes organitzada
per la Penya Ribes amb motiu de la castanyada pel dia 25
d'octubre de 2015

20/10/2015

2015 / 0903

Ocupació via pública per rodatge a nom d` Arcadia Motion
Pictures liquidació núm. 201536553

21/10/2015

2015 / 0904

Ocupació via pública per rodatge a nom d` Arcadia Motion
Pictures liquidació núm. 201536555

21/10/2015

2015 / 0905

Imposar una sanció a A.D.N. per import de 200€ com autor de
la infracció tipificada de l'article 91.02 del Reglament de
circulació

21/10/2015

2015 / 0906

Imposar una sanció a K.D.F.B. per import de 200€ i retirada de 21/10/2015
4 punts del carnet com autor de la infracció tipificada de l'article
56.2 del Reglament de circulació

2015 / 0907

Imposar una sanció a T.B. per import de 100€ com autor de la 21/10/2015
infracció tipificada de l'article 154.1 del Reglament de circulació

2015 / 0908

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm. 15043630, de la
relació annexa núm. 15044840 i de la relació annexa núm.
15046239.

Codi

Descripció

20/10/2015

21/10/2015

Data Alta

2015 / 0909

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient sancionador
21/10/2015
1500002679 A.T.C., incoat per la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat.

2015 / 0910

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient sancionador 21/10/2015
1500002596 G, SL, no admetent les identificacions de
conductors realitzades extemporàniament, i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0911

Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient
sancionador 1500001648 F-AM S.C.P. que es relaciona en el

21/10/2015
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llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s'indica,
confirmant la sanció imposada.
2015 / 0912

Declarar a la Sra. J.G. amb NIE núm. Y3504237V, responsable 22/10/2015
de: No tenir el gos inscrit al registre censal del municipi i
sancionar amb 100€ segons l’article 10) de l’Ordenança
municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics.

2015 / 0913

Declarar a la Sra. J.G. amb NIE núm. Y3504237V, responsable 22/10/2015
de:causar molèsties per la custòdia d’un gos a terceres
persones i sancionar amb 200€ d’acord amb l’article 15.a) de
l’Ordenança municipal sobre la Tinença d’Animals Domèstics.

2015 / 0914

Sol·licitant ocupació domini públic per càrrega i descàrrega per 22/10/2015
mudança al Pg. Lluís Companys, 25, Bxs a nom de Johanna
Christina Nabben i amb número liquidació 201536571

2015 / 0915

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per contenidor al C. 22/10/2015
Carbonell i Grau ctda. C. Barceloneta a nom de la Sra.
Samantha Dogmetchi i amb número liquidació 201536549

2015 / 0916

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada i sortida 22/10/2015
de vehicles al C. Miguel de Cervantes, 7A a nom del Sr. Ángel
Murillo Naval i amb número liquidació 201536517

2015 / 0917

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada i sortida 22/10/2015
de vehicles al C. Sitges, 2, Bxs-01 a nom de la Comunitat de
Propietaris i amb número liquidació 201536563

2015 / 0918

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada i sortdia 22/10/2015
de vehicles al C. Dr. Marañon, 31, Bxs 04 a nom de la Sra. Ana
Mestre Pascual i amb número liquidació 201536560

2015 / 0919

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada i sortdia 22/10/2015
de vehicles al C. Ensenyament, 16 a nom de Ciaroig, SL i amb
número liquidació 201536573

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0920

Aprovació certificació d'obres numero 6 de les obres de
reparació i rehabilitació de la casa de la Vila - Fase 1- per
import de 166.724.80 (IVA inclòs) a favor de CLOSA
ALEGRET, SA

23/10/2015

2015 / 0921

Imposar al Sr. S.M.M. la sanció de 100€ com autor de la
infracció tipificada en l'article 50.1.22 del Reglament de
Circulació

23/10/2015

2015 / 0922

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador
seguit contra el Sr. J.C.M com a autor de la infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22, segons
número d’expedient 1500003305

23/10/2015

2015 / 0923

Aprovació pagament nomina mes d'octubre 2015

26/10/2015

2015 / 0924

Llicència per ocupació de la via pública amb plataforma
26/10/2015
elevadora per fer obres al Pg. Lluís Companys núm. 9 atorgada
al Sr. Tito Estévez Mamani pels dies 28 i 29 d'octubre.
(liquidació 201536609)

2015 / 0925

Aprovació adjudicació del contracte de la pòlissa
d'assegurances de protección jurídica de l'Ajuntament a favor
de ARAG, S.E. per import de 4.864,45€

26/10/2015

2015 / 0926

Aprovació adjudicació del contracte de la pòlissa
d'assegurances de protección jurídica de l'Ajuntament a favor
de ARAG, S.E. per import de 4.864,45€

27/10/2015
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2015 / 0927

Aprovació avançament paga nadal 2015 a favor de Joan Llao
Cassany i Blas Fort Gómez

27/10/2015

2015 / 0928

Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les piscines
exteriors del municipi de Sant Pere de Ribes per l'estiu 2015

27/10/2015

2015 / 0929

Aprovació incoació genérica sancions de trànsit

28/10/2015

2015 / 0930

Aprovació de la despesa quota patronal de la Seguretat Social
del mes de setembre de 2015 per un import de 205.251,69€

29/10/2015

2015 / 0931

Declarar a la Sra. A.L.B. amb DNI núm. 47843660A,
responsable d`:Embrutar les vies públiques i/o qualsevol lloc
destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals de gos amb una sanció de 100€

29/10/2015

2015 / 0932

Declarar al Sr. G.R.R. amb DNI núm. 48023305H responsable
d`: Embrutar la via pública amb pintades i imposar-li la sanció
de 180€

29/10/2015

2015 / 0933

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient sancionador 29/10/2015
1500002765 GES, SL, no admetent les identificacions de
conductors realitzades extemporàniament, i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0934

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient sancionador
29/10/2015
1500002830 E.N.C., incoat per la infracció de circulació que
s'indica sobreseïment del mateix i procedint al seu arxiu, sense
declaració de responsabilitat

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0935

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500003163 J.B.J., incoat per la infracció
de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar

29/10/2015

2015 / 0936

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500003077 F, SL, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar

29/10/2015

2015 / 0937

Imposar a la Sra. EPP la sanció de 100€ com autora de 29/10/2015
la infracció tipificada en l'article 154.04 del Reglament
de Circulació

2015 / 0938

ACORDAR l’arxiu per caducitat de l’expedient amb
29/10/2015
decret d’incoació núm. 0199/2015 pel transcurs de més
de sis mesos des de la seva incoació

2015 / 0939

Aprovació pagament avançament Mercè Montaner Piñol 29/10/2015
de la paga extraordinària 2015 per import de 1430,73€

2015 / 0940

Inscriure en el llibre de registre de parelles de fet als
Srs. Miguel Angel Vegas i Magdalena Engracia Buezo
amb l'expedient núm. 9/2015.

30/10/2015

2015 / 0941

DESIGNAR a l'Eva Villa Tizón, com a Directora
d’execució d’obra i a la Marta Vidal Vidal, com a
Directora d’obra, per la reparació de l’estanqueïtat i
estabilitat estructural, i supressió de barreres
arquitectòniques de l’equipament “El Local”

30/10/2015

2015 / 0942

Requerir a la Comunitat de Propietaris de l’immoble de
la plaça Hernán Cortés núm. 24. de Les Roquetes col•loqui xarxes i malles de retenció en el cantell i

30/10/2015
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calaixos de fusta de les bigues metàl•liques en voladís
del porxo
2015 / 0943

ORDENAR al Sr. Antonio Rodríguez Moreno que
procedeixi a restituir la legalitat urbanística alterada,
enderrocant i/o retirant la nau de 35 m2, destinada a
estança de gossos, emplaçada a la parcel•la núm.110
del Sector de Mas Parés de Dalt

30/10/2015

2015 / 0944

ACORDAR la SUSPENSIÓ IMMEDIATA de les obres
de reforma de l’habitatge existent al carrer Almirall 122
de Can Lloses, sense la preceptiva llicència municipal

30/10/2015

2015 / 0945

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat contra el 30/10/2015
Sr. José Martínez Andreu, per construcció d’una
barbacoa a la finca de la seva titularitat, emplaçada en
el carrer Garrofera, núm.22, Can Lloses, sense llicència

2015 / 0946

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat contra el 30/10/2015
Sr. SANTIAGO CASTRO LANZA, per l’aixecament de la
tanca existent, en l’immoble emplaçat a l’avinguda de
Sitges núm. 72, del sector de Mas Alba, sense llicència

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0947

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 15 30/10/2015
DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o de la finca emplaçada al
carrer Pedraforca, 20, de l’urbanització Mas d’en Serra

2015 / 0948

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 15 30/10/2015
DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament i/o de la finca del carrer
Pedraforca, 18, de l’urbanització Mas d’en Serra

2015 / 0949

REQUERIR a l’interessat per tal que, en el termini de 15 30/10/2015
DIES HÀBILS, realitzi les actuacions de neteja,
desbrossament, sanejament de la finca emplaçada al
carrer Ramón y Cajal, 25, del sector de Les Roquetes

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

3.

Aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó per l’ús temporal del Centre
Cívic Puigmoltó, antiga escola de Puigmoltó

Francisca Carrasquilla Cuadrado, Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a
les Persones i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al Ple de
la Corporació el següent:
DICTAMEN
“L’Ajuntament és propietari del Centre Cívic de Puigmoltó (Antiga Escola de Puigmoltó)
i té interès en què la gestió de la dinamització social d’aquesta zona es porti a terme de forma
activa, impulsant la promoció de la cultura i la promoció de l’associacionisme.
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes creu oportú destinar aquest equipament cultural a
l’ús social d’aquest sector de la població en general.
L’associació Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó té interès en poder desenvolupar
un programa d’activitats anual per tal d’estimular el teixit social de Puigmoltó i activar en
general la vida veïnal.
El 22 de setembre de 2009 es va signar un conveni per a cinc anys, i el conveni preveu
la possibilitat de formalitzar pròrrogues anuals amb un màxim de CINC ANYS més, si ambdues
parts hi estan d’acord.
El 16 de desembre de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar una primera prórroga
d’un any d’aquest conveni.
L’entitat ha sol·licitat, mitjançant instància E2015013964 de 27/10/15, signar la pròrroga
del conveni de la utilització del Centre Cívic de Puigmoltó per part de l’associació Agrupació
Social i Cultural de Puigmoltó.
És per aquest motiu que es creu oportú prorrogar el conveni de col·laboració un any
més per l’ús temporal del Centre Cívic de Puigmoltó entre l’Ajuntament i l’Associació citada
abans.
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics de Cultura, Secretaria i Intervenció, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
1.- Aprovar la segona pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó per a la cessió temporal d’aquest espai
com a seu de l’entitat durant un any, des del 22 de setembre de 2015 fins al 21 de setembre de
2016.
2.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni.
3.- Notificar l’acord a l’entitat interessada.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I
GOVERNACIÓ
4.

Acceptació cessió global d’actius i passius de l’empresa municipal Garraf
Promocions Municipals, SA

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

4.747.923,76€

Total passius

6.511.223,17€

Valor net comptable

- 1.763.299,41€

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

Partida

Concepte

Import

31000.150.14300

Altre personal

2.195,20

31000.150.16000

Seguretat Social

678,32

Total

2.873,52

SETÈ.- Realitzar els corresponents tràmits o comunicacions als registres públics
corresponents de conformitat amb la normativa aplicable.

VUITÈ.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui possible al Liquidador únic per a la
formalització tots els documents públics i privats que siguin necessaris per tal que els acords
precedents puguin assolir plena eficàcia jurídica.
NOVÈ.- Notificar el present acord als que tinguin la condició d'interessats.
DESÈ.- Aprovar la modificació de pressupost núm. 026/2015 següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
ALTES
Per Crèdits Extraordinaris
TOTAL ALTES

177.002,00
177.002,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 177.002,00

ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

616.566,90
616.566,90

ALTES
Crèdits Extraordinaris

793.568,90
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TOTAL ALTES

793.568,90

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 177.002,00.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de divuit vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya, i tres vots en contra d’Agrupació d’Electors Fem Poble.

5.

Aprovació rectificació anual de l’ Inventari a 31 de desembre de 2014

Sr. Francesc Perona Jiménez, president
Econòmic i d’Ocupació, presenta el següent :

de l’Àrea de desenvolupament Territorial,

DICTAMEN
“APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE
2014.Es proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació, la rectificació anual de l’Inventari
municipal autoritzat per la Secretaria, en que es reflecteixen les variacions hagudes durant el
període de 2014.
Vistos els articles 102; 103 i 105 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
Atès que la instrucció de comptabilitat aprovada per O. EHA/4041/2004, de 23 de
novembre que diu a la regla 15 que l’entitat comptable haurà de comptar amb l’oportú Inventari
de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de forma individual els
diversos elements de l’immobilitzat que té registrats a la seva comptabilitat, i que en el cas de
no existir una necessària coordinació entre la comptabilitat i l’Inventari General, l’Entitat haurà
de comptar amb un inventari específic, de caràcter comptable, per detallar individualment el
seu immobilitzat.
Vist l’informe de Secretaria núm. 259/2015.
Vist l’informe d’Intervenció núm.: 2015/1120.
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
.- Aprovar la rectificació i comprovació de l’Inventari de béns i drets municipals, referit a
31 de desembre de 2014.
2.- Remetre una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzat per secretaria amb el
vist i plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat, tal com preveu
l’article 105.3 de l’esmentat Reglament.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de divuit vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Popular i
Esquerra Republicana de Catalunya, i l`abstenció d’Agrupació d’Electors Fem Poble.

6.

Modificació de pressupost Exp. 24/2015

“En el pressupost de l’exercici 2015 aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
extraordinària en data 9 de març de 2015 hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar
de més consignació.
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Vist l’informe emès per l’interventor acctal., 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. 24/2015
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions

0,00

TOTAL BAIXES

0,00

ALTES
Per Suplement de crèdit

0,00

TOTAL ALTES

0,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS 0,00
ESTAT DE DESPESES:
BAIXES
Per anul·lacions

0,00

TOTAL BAIXES

0,00

ALTES
Suplement de crèdit

0,00

TOTAL ALTES

0,00

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 0,00

Segon,- Aprovar el canvi de finançaments dels projectes segons l’Annex I
Tercer,- I aprovat pel Ple, exposar al públic previ anunci al BOP per termini de quinze
dies,durant els quals els interessats podran fer les seves reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat si no es presentessin reclamacions.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.

Es troba absent en el moment de la votació de la proposta el regidor
d’Agrupació d’Electors Fem Poble Sr. Francisco Manuel Moreno Segura
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint membres
presents dels vint-i-un que la composen.
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En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. Francsico
Manuel Moreno Segura, regidor d’Agrupació d’Electors Fem Poble.
7.

Extrajudicial de crèdit Casa de la Vila

Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, i com a regidor de la regidoria de Territori,
presento al Ple de la Corporació el següent,
DICTAMEN:
“L’empresa MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, adjudicatària dels treballs de
redacció del projecte bàsic i d’execució de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, ha
presentat en data 10 de juny de 2015 escrit sol·licitant que es regularitzin els honoraris tècnics
d’acord amb el nou àmbit del projecte, proposant que siguin proporcionals als del contracte
inicial segons la relació PEC/honoraris. A més de l’increment d’honoraris, se sol·licita l’import
dels treballs realitzats de disseny, preparació i impressió sobre cartó ploma rígid de 7 plafons
dinA1, amb motiu de l’exposició duta a terme per l’Ajuntament durant el mes de setembre del
2014.
En relació amb els treballs realitzats de disseny, preparació i impressió de plafons per a
l’exposició realitzada a l’any 2014 i als canvis en el programa funcional que han donat lloc a
ampliar la superfície construïda inicialment prevista, que ha passat de 1.227,97 m2 a 1.713,02
m2, i que ha afectat a la redacció del projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la Casa de la
Vila i el projecte executiu de la fase 1 aprovat definitivament per acord de Junta de Govern
Local de data 23 de setembre de 2014, la Sra. Júlia González Bou, Cap de servei de
planejament, gestió urbanística i projectes, ha emès informe en data 30 de juliol de 2015.
Vist l’informe de sercretaria núm. 228/2015
Vist l’informe d’intervenció núm. 2015/1052
I vist l´informe posterior en data 5 de novembre de 2015, emès per la Sra. Júlia
González Bou, Cap de servei de planejament.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1r. Aprovar l’autorització, disposició, i reconeixement de l’obligació a l’empresa
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP per l’import de 1.905,75€ IVA inclòs en concepte
dels treballs realitzats de disseny, preparació i impressió sobre cartó ploma rígid de 7 plafons
dinA1, amb motiu de l’exposició duta a terme per l’Ajuntament durant el mes de setembre del
2014, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3100.151.22706 Estudis i treballs
tècnics/urbanisme.
2n. Aprovar l’autorització, disposició, i reconeixement de l’obligació a l’empresa
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP per l’import de 25.407,71€ IVA inclòs en concepte
d’increment d’honoraris de la redacció del projecte de bàsic de reparació i rehabilitació de la
Casa de la Vila i el projecte executiu de la fase 1, degut als canvis en el programa funcional
que han donat lloc a l’ampliació de la superfície construïda inicialment prevista, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 32200 920 62200 (Millora Edifici Casa de la Vila)
3r. NOTIFICAR aquests acords a l’empresa adjudicatària MIPMARI ARQUITECTURA I
DISSENY SLP.
No obstant això, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà els
acords que estimi més oportuns.”

Desprès d’un debat ampli sobre el tema i abans de la seva votació la Sra.
Alcaldessa retira aquest punt

19

Ple ordinari
24 de novembre de 2015

ALTRES ASSUMPTES

8.

Mocions:

8.1.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, en defensa de l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb
discapacitat intel•lectual
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els dies 21 i
22 d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any. Aquest text
jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra un
canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de la
Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudir ple, i en condicions d'igualtat, de tots
els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el
respecte de la seva dignitat inherent».
A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies
decisions, i la independència de les persones; b) La no discriminació; c) La participació i la
inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les
persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humana; e) La igualtat
d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.
Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on
es preveu que els estats garantiran, i es comprometen a defensar, a les persones amb
discapacitat els drets polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta
de la ciutadania.
Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal denunciar la
manca d’incompliment, de forma sistemàtica, per part de l’actual Govern espanyol en la no
adaptació a la normativa estatal dels compromisos adquirits que comporten aquesta Convenció
Internacional, i que caldria desenvolupar legislativament per donar-hi resposta.
En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions generals, reclamem que es tingui
present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com així ho han
sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les Persones amb
Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc de la campanya
#MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de
discapacitats.
L’ajuntament de Sant Pere de Ribes, com l'administració més propera a les persones,
vol fer palès aquest incompliment de la Convenció Internacional, afirmant que tots els ciutadans
i ciutadanes tenen el dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per llei a
donar resposta a aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret,
que respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes del municipi.
És per tot això que els grups municipals signants proposen al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat, a modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral
General per tal de fer efectiu el dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui
ho tenen vedat.
SEGON.- Instar al govern de l’Estat, a garantir aquest dret en igualtat de condicions
amb la resta de la ciutadania, i garantir la no discriminació per qualsevol motiu, tenint en
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compte, entre d’altres mesures, l'adaptació de la informació electoral a lectura fàcil, per fer-la
accessible a les persones amb dificultat de comprensió intel·lectual.
TERCER.- Reclamar al govern de l’Estat, la previsió de la dotació pressupostària
necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb discapacitat en les pròximes
eleccions generals.
QUART.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central,
al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Oficina d'Atenció a la
Discapacitat, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i a
les entitats del municipi que lluiten pels drets de les persones amb discapacitat.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la moció.

Es troben absents en el moment de la votació de la moció el regidor del
Partit Popular, Sr. José Asín Fernández i el regidor d`Unitat Municipal 9-CUP-PA,
Sr. Joan López Fernàndez
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels dinou membres
presents dels vint-i-un que la composen.

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. José Asín
Fernández, regidor del Partit Popular.
8.2.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, sol•licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi les beques
menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. Joan López
Fernàndez regidor d`Unitat Municipal 9-CUP-PA.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies del nostre municipi per tal d’oferir una
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics,
derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de
rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...).
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per
entitats socials (Creu Roja o Càritas), com per diverses instàncies de la Generalitat de
Catalunya: segons l’IDESCAT (estadística oficial) que 50.000 catalans menors de 16 anys no
poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials;
segons la problemàtica plantejada en diversos pactes recentment signats com
el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància;
segons diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor de la
Generalitat per Polítiques Socials i Familiars;
-

segons reiterats informes elaborats per la Sindicatura de Greuges...

Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, sent, fa uns
anys, bàsicament, un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació
laboral i familiar. Ara, també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària
dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
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Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta
matèria, segons l’art.166 de l’EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les
Famílies i decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents
públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que
dedica la Generalitat de Catalunya a les beques menjador és insuficient per cobrir la demanda
d’aquestes.
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha implicat
un enduriment de la situació exigida a les persones usuàries per accedir al sistema de beques.
Atès que aquest canvi de criteri implica una important reducció del nombre de beques i
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. Alhora cal esmentar
que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora
del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud de beca.
Atès que aquest curs 2015-2016 s’ha incrementat el nombre de famílies demandants
de beques menjador.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat en data 3 de juliol de 2013
(moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador “b)
Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària oberta,
que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca de menjador per limitacions
pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la
família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens
locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no
poden fer front al pagament de la part que els correspon”), en el sentit d’una major dotació
pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense
beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atès que davant la complexa situació considerem que cal apostar per un nou model en
la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i garanteixi
l’homogeneïtzació de criteris, eliminant el tram variable que genera confusió i manca de
transparència, alhora que no té l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna la resposta
adient en el temps convenient.
Finalment, cal evidenciar, també, l’esforç important que l’ajuntament de Sant Pere de
Ribes ve fent, per tal de cobrir les importants mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica
de la Conselleria de la Generalitat de Catalunya.
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits alimentaris.
És per tot això que els grups municipals signants, proposen al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques menjador necessàries per
atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials municipals, per tal de garantir un àpat
equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat que ho necessitin.
Segon.- Dotar, també, aquesta partida pressupostaria per poder donar cobertura de
beques menjador en èpoques de vacances escolars (Nadal, període de Setmana Santa i
període estival).
Tercer.- Traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa
del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als Consells
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Comarcals de la demarcació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.”

I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la moció.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen

8.3.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, per demanar la derogació de la LRSAL o en el seu defecte la devolució a
les entitats locals de les competències en matèria de prestació de serveis socials i
promoció i reinserció social
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va reformar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, posant
en perill la base del municipalisme i el model que ha garantit la cohesió social del nostre país
durant els darrers 30 anys.
La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en matèria de
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres competències:
sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d’ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes
de l’Estat, i en especial de les Entitats Locals, en citar l’estabilitat pressupostària com principi
rector que ha de presidir les actuacions de totes les Administracions públiques en comptes de
situar l’atenció als ciutadans/es i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la reforma.
Grups de l’oposició al govern de l’Estat i alcaldes de tota Espanya, inclòs molts del
Partit Popular, s’han oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i deteriora l’arrel
mateix del govern municipal, retalla competències als ajuntaments i obre el camí a la
desaparició o la privatització dels serveis socials que presten aquests. El text és, a més a més,
un atac a la Carta Europea d’Autonomia Local.
És per això, que els Grups Parlamentaris Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y
Democràcia, i grup mixt (BNG, CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta Llei. El mateix van fer algunes Comunitats Autònomes.
Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a més de 16 milions
de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el Tribunal Constitucional en
defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats, com el
conflicte plantejat, van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de
tramitació i sentència.
Avui de nou, reafirmen el nostre compromís de derogar aquesta Llei en quant el PSOE
arribi al Govern de l’Estat. Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi
profund en l’organització del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta el repartiment i la
rellevància de l’Administració Local en el conjunt de les actuacions de l’Estat, desposseint-la de
totes les seves facultats d’acció en aquest àmbit, un dels més importants per construir una
comunitat i on és essencial la proximitat per la prestació dels serveis. Es calcula que quan el 31
de desembre entri en vigor, la previsió de cessió de les competències de serveis socials
municipals a les Comunitats Autònomes, més de 8,5 milions de ciutadans i ciutadanes es
veuran afectades.
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Amb això es crea una situació crítica per la continuïtat del sistema públic de Serveis
Socials a Espanya, que s’ha anat construint des dels anys 80, sobre la base del marc
constitucional i dels Estatus d’Autonomia.
En el desenvolupament del marc constitucional, s’ha anat consolidant l’actual sistema
públic de Serveis Socials, basat en la cooperació entre administracions i que permet l’aplicació
del Pla Concertat de Serveis Socials.
Aquesta reforma trenca l’estructura ja consolidada i limita extraordinàriament les
funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels consistoris a la
mera “avaluació i informació de situacions de necessitat social i a l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social”, desnaturalitzant per complet el sistema actual.
Es porta a terme, a més, en un moment on les xifres de pobresa a Espanya són cada
dia més dramàtiques. En l’actualitat, una de cada 5 persones viuen al nostre país per sota del
llindar de la pobresa; 2,8 milions de nens, el 33,8% de la població menor d’edat, estan en risc
de pobresa; la taxa de cobertura per desocupació ha baixat fins a deixar desatesa a la meitat
de les persones a l’atur, mentre que tenir un treball, ja no garanteix sortir de la pobresa a
Espanya.
En un context com l’actual, és necessari potenciar els serveis als quals la ciutadania
recorre en primer lloc per obtenir la informació i atenció social i laboral, però sorprenentment, el
Govern del PP, en el seu afany de reduir a mínims la protecció social, ha consumat el
desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis Socials de proximitat, amb retallades
pressupostàries (64% en el Pla Concertat) que, a més de deixar sense protecció a milers de
ciutadans i ciutadanes en plena crisi, ha suposat la destrucció de més de 10.000 llocs de treball
del sector públic local.
També, s’ha marginat als ciutadans i ciutadanes que viuen en el medi rural al suprimir
qualsevol servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (inclòs els serveis socials
d’assistència immediata deixen de ser de caràcter obligatori als municipis petits) per tal
d’obtenir una major rendibilitat, i traspassar aquestes competències directament a les
diputacions provincials.
En definitiva, la LRSAL suposarà per milions de persones perdre l’atenció social que
reben dels seus Ajuntaments i, és per això, a més, que la Junta de Govern de la FEMP, per
exemple, ha demanat una moratòria de l’entrada en vigor i la posterior derogació de la mateixa.
És per tot això, que els grups municipals signants, proposen al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat que derogui la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
SEGON.- Instar al govern de l’Estat que, mentrestant, es comprometi a tramitar, de
forma immediata, una modificació legislativa que retorni urgentment a les Entitats Locals les
competències en matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, i
reafirmi l’autonomia municipal constitucionalment garantida, entenent com la capacitat de
decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària coordinació de
competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i
subsidiarietat.”

I desprès de celebrat el debat, fruit del qual es procedeix a la modificació del text
inicial de la moció, en el sentit d´eliminar l`apartat 1 del paràgraf 6, quedant la moció que
es sotmet a votació de la següent manera:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va reformar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, posant
en perill la base del municipalisme i el model que ha garantit la cohesió social del nostre país
durant els darrers 30 anys.
La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en matèria de
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres competències:
sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d’ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes
de l’Estat, i en especial de les Entitats Locals, en citar l’estabilitat pressupostària com principi
rector que ha de presidir les actuacions de totes les Administracions públiques en comptes de
situar l’atenció als ciutadans/es i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la reforma.
Grups de l’oposició al govern de l’Estat i alcaldes de tota Espanya, inclòs molts del
Partit Popular, s’han oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i deteriora l’arrel
mateix del govern municipal, retalla competències als ajuntaments i obre el camí a la
desaparició o la privatització dels serveis socials que presten aquests. El text és, a més a més,
un atac a la Carta Europea d’Autonomia Local.
És per això, que els Grups Parlamentaris Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y
Democràcia, i grup mixt (BNG, CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta Llei. El mateix van fer algunes Comunitats Autònomes.
Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a més de 16 milions
de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el Tribunal Constitucional en
defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats, com el
conflicte plantejat, van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de
tramitació i sentència.
Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi profund en
l’organització del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta el repartiment i la rellevància
de l’Administració Local en el conjunt de les actuacions de l’Estat, desposseint-la de totes les
seves facultats d’acció en aquest àmbit, un dels més importants per construir una comunitat i
on és essencial la proximitat per la prestació dels serveis. Es calcula que quan el 31 de
desembre entri en vigor, la previsió de cessió de les competències de serveis socials
municipals a les Comunitats Autònomes, més de 8,5 milions de ciutadans i ciutadanes es
veuran afectades.
Amb això es crea una situació crítica per la continuïtat del sistema públic de Serveis
Socials a Espanya, que s’ha anat construint des dels anys 80, sobre la base del marc
constitucional i dels Estatus d’Autonomia.
En el desenvolupament del marc constitucional, s’ha anat consolidant l’actual sistema
públic de Serveis Socials, basat en la cooperació entre administracions i que permet l’aplicació
del Pla Concertat de Serveis Socials.
Aquesta reforma trenca l’estructura ja consolidada i limita extraordinàriament les
funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels consistoris a la
mera “avaluació i informació de situacions de necessitat social i a l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social”, desnaturalitzant per complet el sistema actual.
Es porta a terme, a més, en un moment on les xifres de pobresa a Espanya són cada
dia més dramàtiques. En l’actualitat, una de cada 5 persones viuen al nostre país per sota del
llindar de la pobresa; 2,8 milions de nens, el 33,8% de la població menor d’edat, estan en risc
de pobresa; la taxa de cobertura per desocupació ha baixat fins a deixar desatesa a la meitat
de les persones a l’atur, mentre que tenir un treball, ja no garanteix sortir de la pobresa a
Espanya.
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En un context com l’actual, és necessari potenciar els serveis als quals la ciutadania
recorre en primer lloc per obtenir la informació i atenció social i laboral, però sorprenentment, el
Govern del PP, en el seu afany de reduir a mínims la protecció social, ha consumat el
desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis Socials de proximitat, amb retallades
pressupostàries (64% en el Pla Concertat) que, a més de deixar sense protecció a milers de
ciutadans i ciutadanes en plena crisi, ha suposat la destrucció de més de 10.000 llocs de treball
del sector públic local.
També, s’ha marginat als ciutadans i ciutadanes que viuen en el medi rural al suprimir
qualsevol servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (inclòs els serveis socials
d’assistència immediata deixen de ser de caràcter obligatori als municipis petits) per tal
d’obtenir una major rendibilitat, i traspassar aquestes competències directament a les
diputacions provincials.
En definitiva, la LRSAL suposarà per milions de persones perdre l’atenció social que
reben dels seus Ajuntaments i, és per això, a més, que la Junta de Govern de la FEMP, per
exemple, ha demanat una moratòria de l’entrada en vigor i la posterior derogació de la mateixa.
És per tot això, que els grups municipals signants, proposen al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat que derogui la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
SEGON.- Instar al govern de l’Estat que, mentrestant, es comprometi a tramitar, de
forma immediata, una modificació legislativa que retorni urgentment a les Entitats Locals les
competències en matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, i
reafirmi l’autonomia municipal constitucionalment garantida, entenent com la capacitat de
decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària coordinació de
competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i
subsidiarietat.”

El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de dinou vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Agrupació
d’Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya, i dos vots en contra del Partit
Popular.

8.4.- Moció que presenten el Grups Municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i
ERC-AM, en defensa de la rebaixa de l’ IVA cultural que afecta a la creació i
producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta
mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i
l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a
interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues
derrotades per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per
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part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit per
la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat
social, que ha suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el
sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal i, en concret, pel seu efecte directe sobre el
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i
pobles i, per tant, afecta molt directament a l’economia local de molts municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Ans al contrari, en la
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal,
són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
És per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, que els grups municipals
signants, proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al govern estatal que apliqui la rebaixa de l'IVA modificant l’article 23 del
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 10% i, mantenint el 4% per al llibre, premsa i revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-.
Segon.- Instar al govern estatal que apliqui un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats
culturals que gaudeixin del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o
patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
Tercer.- Instar al govern estatal que proposi i defensi en el si de les institucions de la
Unió Europea, l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el
territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i
promoció de la creació i el consum cultural.
Quart.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa al Congrés dels Diputats, al Ministeri de
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i a les entitats i associacions culturals del
nostre municipi.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la moció.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de dinou vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA, d’Agrupació
d’Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya, i dos vots en contra del Partit
Popular.

8.5.- Moció presentada pels Grups Municipals ERC-AM, UM9-CUP-PA, FEM POBLE I PSCCP, per establir un conveni de col•laboració amb la Cooperativa “Som Energia
SCCL” i la promoció de producció i consum d’energia verda
“L’actitud del govern Espanyol referent a les energies renovables es reconeguda per la
seva manca d’interès, només afavorint a les grans companyies energètiques i l’especulació en
la producció.
La seva última decisió ha estat unes mesures que paralitzen les inversions en energies
renovables, s’han imposat llindars de potència per a les instal·lacions d’energies renovables, ha
retallat les primes que reben les renovables, i ha introduït efectes retroactius en les primes
cobrades fins al dia d’avui.
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Tal i com expressàvem al nostre programa electoral, estem convençuts del retard i la
manca d’inversions i propostes serioses en l’aposta de les energies renovables.
Davant d’aquesta situació, des de Catalunya i les administracions locals, creiem que
tenim l’obligació de trobar solucions alternatives per implantar energies renovables que
possibiliti que el nostre país pugui caminar cap a la independència energètica.
Malgrat aquesta situació on els oligopolis energètics encara mantenen privilegis fruit de
temps passats d’autoritarisme. Hi ha iniciatives que sorgeixen des de la ciutadania que
caminen cap a la producció local d’energia sostenible. “SOM ENERGIA SCCL” n’és un exemple
al qual creiem que l’ajuntament hi hauria de donar suport.
El projecte de creació de Som Energia va començar el novembre de 2009 quan un grup
de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir
experiències exitoses en altres països europeus per promoure la participació de la ciutadania
en un canvi de model energètic. I a partir d’aquí s’engega el procés de creació d’una
cooperativa de consum i producció d’energia verda.
L’11 de desembre de 2010, amb l’assistència de vora 150 socis, es realitzà l’Assemblea
Constituent de Som Energia. En aquell mateix dia ja eren més de 350 persones les que havien
mostrat el seu interès per ser membres de la cooperativa. A finals de l’any 2010, aquest
nombre havia augmentat fins a més de 500.Actualment son més de 14.000 socis i gestionen
més de 12.000 contractes, amb inversions superiors als 3,5 M€, produint més de 1.000.000 Kw.
“SOM ENERGIA SCCL” és una cooperativa de consum, sense ànim de lucre, d’energia
verda que té per objectiu oferir energia 100% renovable, de proximitat i al mateix preu que
l’energia “bruta”, i ajudar a transformar el nostre territori en un lloc més sostenible i més
respectuós amb el medi.
“SOM ENERGIA SCCL” procura als seus socis:
a) energia verda i renovable, respectuosa amb el medi i la natura;
b) energia de proximitat, amb el consegüent estalvi en transport;
c) energia sense ànim de lucre, amb l’estalvi de sobrepreus per a beneficis. Som
energia, a més, promociona la creació de llocs de treball relacionats amb l’energia renovable i
contribueix a la creació d’una economia veritablement sostenible.
Finalment, “SOM ENERGIA SCCL” és oberta al fet que els Ajuntaments en formin part i
establir-hi convenis de col·laboració consensuats i a mida. La col·laboració podria donar-se en
diversos àmbits:
a) La possible participació econòmica a través de “SOM ENERGIA SCCL” dels
ciutadans del municipi.
b) La canalització dels processos participatius ciutadans per la priorització de les
inversions en matèria d’energies renovables i estalvi i eficiència energètica del municipi.
c) La col·laboració en matèria de conscienciació energètica ciutadana i educació dels
més joves.
d) La participació conjunta en projectes a nivell europeu o en d’altres projectes
estratègics.
Es tractaria d’estendre la democratització de l’energia als municipis facilitant la
participació activa dels ciutadans i contribuint d’aquesta manera al canvi cap a un model
energètic molt més descentralitzat, autosuficient i d’acord amb les característiques de cada
territori.
En el cas concret de Sant Pere de Ribes, l'esperit de la qual es avançar-se als
possibles efectes de la necessitat de reduir el consum energètic a la nostra ciutat i la
potenciació de l'autosuficiència i la sostenibilitat que suposa la utilització d'energies renovables.
Tot i la rellevància de l’ús d’energies verdes, l’aposta per “SOM ENERGIA SCCL”
afegeix un compromís seriós per donar suport al cooperativisme al nostre municipi així com a
promocionar aquelles iniciatives cooperativistes que lluiten i treballen per pal·liar els efectes de
la crisi.
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Per tot això, el Grup Municipal d’ERC de Sant Pere de Ribes proposa al Ple de
l'Ajuntament l’acord següent:
1.Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, estableixi un conveni de col·laboració amb
la cooperativa “SOM ENERGIA SCCL” per promoure la producció i consum d’energia verda a
Sant Pere de Ribes.
2.Que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes contracti el seu subministrament elèctric a la
cooperativa de consum d'energia verda i respectuosa amb el medi ambient, “SOM ENERGIA
SCCL”.
3.Que l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, estableixi un conveni de col·laboració amb
la cooperativa “SOM ENERGIA SCCL” per promoure l’ús i promoure la contractació i informació
a la ciutadania conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, amb una “Oficina Verda”
facilitant tota la informació i assessoria per la tramitació a tots els veïns que vulguin implantar la
producció o l’ús d’energia verda.”
I desprès de celebrat el debat, fruit del qual es procedeix a la modificació del text
inicial de la moció, en el sentit de modificar la resolució segona, quedant la moció que es
sotmet a votació de la següent manera:
“L’actitud del govern Espanyol referent a les energies renovables es reconeguda per la
seva manca d’interès, només afavorint a les grans companyies energètiques i l’especulació en
la producció.
La seva última decisió ha estat unes mesures que paralitzen les inversions en energies
renovables, s’han imposat llindars de potència per a les instal·lacions d’energies renovables, ha
retallat les primes que reben les renovables, i ha introduït efectes retroactius en les primes
cobrades fins al dia d’avui.
Tal i com expressàvem al nostre programa electoral, estem convençuts del retard i la
manca d’inversions i propostes serioses en l’aposta de les energies renovables.
Davant d’aquesta situació, des de Catalunya i les administracions locals, creiem que
tenim l’obligació de trobar solucions alternatives per implantar energies renovables que
possibiliti que el nostre país pugui caminar cap a la independència energètica.
Malgrat aquesta situació on els oligopolis energètics encara mantenen privilegis fruit de
temps passats d’autoritarisme. Hi ha iniciatives que sorgeixen des de la ciutadania que
caminen cap a la producció local d’energia sostenible. “SOM ENERGIA SCCL” n’és un exemple
al qual creiem que l’ajuntament hi hauria de donar suport.
El projecte de creació de Som Energia va començar el novembre de 2009 quan un grup
de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir
experiències exitoses en altres països europeus per promoure la participació de la ciutadania
en un canvi de model energètic. I a partir d’aquí s’engega el procés de creació d’una
cooperativa de consum i producció d’energia verda.
L’11 de desembre de 2010, amb l’assistència de vora 150 socis, es realitzà l’Assemblea
Constituent de Som Energia. En aquell mateix dia ja eren més de 350 persones les que havien
mostrat el seu interès per ser membres de la cooperativa. A finals de l’any 2010, aquest
nombre havia augmentat fins a més de 500.Actualment son més de 14.000 socis i gestionen
més de 12.000 contractes, amb inversions superiors als 3,5 M€, produint més de 1.000.000 Kw.
“SOM ENERGIA SCCL” és una cooperativa de consum, sense ànim de lucre, d’energia
verda que té per objectiu oferir energia 100% renovable, de proximitat i al mateix preu que
l’energia “bruta”, i ajudar a transformar el nostre territori en un lloc més sostenible i més
respectuós amb el medi.
“SOM ENERGIA SCCL” procura als seus socis:
a) energia verda i renovable, respectuosa amb el medi i la natura;
b) energia de proximitat, amb el consegüent estalvi en transport;
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c) energia sense ànim de lucre, amb l’estalvi de sobrepreus per a beneficis. Som
energia, a més, promociona la creació de llocs de treball relacionats amb l’energia renovable i
contribueix a la creació d’una economia veritablement sostenible.
Finalment, “SOM ENERGIA SCCL” és oberta al fet que els Ajuntaments en formin part i
establir-hi convenis de col·laboració consensuats i a mida. La col·laboració podria donar-se en
diversos àmbits:
a) La possible participació econòmica a través de “SOM ENERGIA SCCL” dels
ciutadans del municipi.
b) La canalització dels processos participatius ciutadans per la priorització de les
inversions en matèria d’energies renovables i estalvi i eficiència energètica del municipi.
c) La col·laboració en matèria de conscienciació energètica ciutadana i educació dels
més joves.
d) La participació conjunta en projectes a nivell europeu o en d’altres projectes
estratègics.
Es tractaria d’estendre la democratització de l’energia als municipis facilitant la
participació activa dels ciutadans i contribuint d’aquesta manera al canvi cap a un model
energètic molt més descentralitzat, autosuficient i d’acord amb les característiques de cada
territori.
En el cas concret de Sant Pere de Ribes, l'esperit de la qual es avançar-se als
possibles efectes de la necessitat de reduir el consum energètic a la nostra ciutat i la
potenciació de l'autosuficiència i la sostenibilitat que suposa la utilització d'energies renovables.
Tot i la rellevància de l’ús d’energies verdes, l’aposta per “SOM ENERGIA SCCL”
afegeix un compromís seriós per donar suport al cooperativisme al nostre municipi així com a
promocionar aquelles iniciatives cooperativistes que lluiten i treballen per pal·liar els efectes de
la crisi.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC de Sant Pere de Ribes proposa al Ple de
l'Ajuntament l’acord següent:
1. Que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, estableixi un conveni de col·laboració amb
la cooperativa “SOM ENERGIA SCCL” per promoure la producció i consum d’energia verda a
Sant Pere de Ribes.
2. Que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes incorpori en els plecs de condicions pel
subministrament elèctric els valors de l´energia verda i respectuosa amb el medi ambient.
3. Que l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, estableixi un conveni de col·laboració amb
la cooperativa “SOM ENERGIA SCCL” per promoure l’ús i promoure la contractació i informació
a la ciutadania conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, amb una “Oficina Verda”
facilitant tota la informació i assessoria per la tramitació a tots els veïns que vulguin implantar la
producció o l’ús d’energia verda.”

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

8.6.- Moció presentada pels Grups Municipals FEM POBLE, ERC-AM, PSC-CP i UM9-CUPPA, contra l’Assetjament Homofòbic
“Atès que el 18 d'octubre de 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei
11/2014 de 10 d'octubre, Llei contra la LGTBI+fobia.
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn
educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la
diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds
discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els
municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les
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víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una
o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament...) cap a
persones LGTB*.
Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal
anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans
de comunicació, les administracions i el teixit social per seguir avançant cap a una societat
inclusiva que accepti la diferència.
És per tot això, els grups municipals de Fem Poble, ERC, PSC i UM9-CUP proposem al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Desenvolupar dins l'àmbit municipal la llei 11/2014 de 10 d'octubre, Llei contra la
LGTBI + fòbia.
2. Desenvolupar de forma prioritària tots els continguts i mesures de l'article 12 de la llei
11/2014 de 10 d'octubre, Llei contra la LGTBI + fòbia.
3. Instar a la Generalitat a engegar de forma eficaç i urgent l'article 12 de la llei 11/2014
de 10 d'octubre, Llei contra la LGTBI + fòbia. en totes les escoles del municipi.
4. Atendre la denuncia dels casos d'assetjament patits per nens i adolescents d'aquest
municipi. Donar suport a les víctimes. Ubicar en un espai visible de la pàgina web de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra
l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfobic i trànsfobic. I establir
alhora, un seguiment a través de la regidoria de Serveis Socials, de l’estadística de les
denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i
mantenir contactes periòdics de valoració del servei.
5. Emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i adolescència de
l’Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal de fer front i prevenir possibles casos
d'assetjament LGTBfòbic. Programar xerrades i seminaris especialitzats sobre el tema de
l'assetjament, especialment en els centres educatius i entitats del municipi.”
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la moció.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per pel vot unànime dels vint-i-un
membres presents que la composen

8.7.- Moció que presenta el Grup Municipal Agrupació d’Electors Fem Poble, per a
millorar la comunicació dels acords del Ple
“Des de l’Agrupació d’Electors Fem Poble creiem que és necessari i possible millorar la
comunicació dels acords presos en el ple.
Actualment després de cada ple es publica a la web de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes un enllaç de Canal Blau amb enregistrament complet del ple.
Nosaltres proposem que es millori amb la publicació amb un text on consti:
•
Un mapa interactiu (a l’estil dels emprats al Parlament de Catalunya o al
Congrès) on apareguin els diferents punts de l’ordre del dia i la seva votació (partit, sentit del
vot, totals a favor, en contra i abstencions).
•
A cada punt de l’ordre del dia, hauria d’aparèixer un enllaç al minut d’inici i final
del debat del punt i la votació tractada. Creiem que així, els veïns i veïnes, tindrien la informació
objectiva, però també el per què del sentit de vot de cada formació política.
•
Creiem convenient que hi hagi una breu descripció de cada punt de l’ordre del
dia i un link a la documentació. L’Ajuntament de Cubelles, per exemple, elabora unes notes de
1
premsa, que s’assemblen a aquesta petició . Nosaltres creiem que si es pren com a base, i
s’introdueixen els corresponents links, es podrà accedir a la informació de forma clara i ràpida.

31

Ple ordinari
24 de novembre de 2015

Aquesta és la proposta de Fem Poble, però traslladem al govern i a la resta de
formacions polítiques l` obertura d’un debat, per millorar la comunicació dels acords del ple.
Afegim un annex amb imatges de referència.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:
ACORDS:
1.
L’aprovació de la proposta plantejada per Fem Poble (i els grups que es vulguin
afegir) o en el seu defecte, l’estudi per part del govern d’una d’alternativa que contempli el
diàleg amb la resta de formacions polítiques per a la seva elaboració.
2.

En cas d’aprovació, la execució de la proposta

Annex
Exemple 1: proposta de mapa interactiu.
Exemple 2: Al Congrès es fa servir un mapa interactiu a cada votació. Verd per a els vots a
favor, groc per a l’abstenció i vermell per al vot en contra.

I desprès de celebrat el debat, fruit del mateix, es procedeix a acordar l` eliminació
del punt segon dels acords de la moció, relatiu a l`execució de la proposta , i es sotmet
així la moció a votació.

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

8.8.- Moció presentada pels Grups Municipals FEM POBLE, ERC-AM I UM9-CUP-PA,
contra el TTIP

En aquest punt de la sessió la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta surt
de la sala, passant a presidir la sessió, el primer Tinent Alcalde, Sr. Josep Moya
Ibáñez del Partit Socialista de Catalunya.
“Els grups municipals de Fem Poble, ERC i UM9 - CUP recollint la iniciativa de la
Plataforma No al TTIP del Garraf, de la qual forma part amb les entitats Front Cívic, ICV,
Podem, CGT, UGT, CCOO, La Vinagreta, Casal de Dones, ECO3VNG i Garraf Coopera,
trasllada a aquest Ple la moció de rebuig als acords comercials i d’inversió entre la Unió
Europea i els Estats Units i el Canadà.
Atès que els tractats de lliure comerç CETA i TTIP, en les seves sigles en anglès, entre
els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea i el Canadà i la Unió Europea respectivament i
l’Acord sobre el comerç de serveis TISA, van molt més enllà dels tractats comercials i suposen
la implantació d’un projecte polític, un projecte ideològic i un projecte social; que s’està
negociant en secret i d’esquena a la ciutadania i que de l’anàlisi de les escasses informacions i
filtracions se’n deriven impactes irreversibles sobre la sobirania dels parlaments i les
institucions, incloses les municipals i per tant de la sobirania popular.
Atès que la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions d’aquests
tractats, finalitzada ja en el cas del CETA, és una vulneració del dret de qualsevol ciutadà a
saber el que s’està negociant en el seu nom. Ni tan sols els eurodiputats tenen un accés lliure
als documents de les negociacions.
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Atès que en cas que hi hagi un acord que reculli l’esperit de l’actual proposta es preveu
un impacte molt negatiu en els àmbits de la salut, l’alimentació, el treball, la seguretat dels
productes, el medi ambient, els drets laborals, les polítiques de privacitat i l’aprofundiment en
les desigualtats de gènere. Fins i tot podria canviar profundament l’àmbit competencial de les
institucions en tots aquests camps i impossibilitar la reversió de mesures sobre la
mercantilització i la privatització dels serveis públics.
Atès que és preveuen mecanismes de solució de controvèrsies inversor-estat ISDS que
permetin als inversors estrangers eludir els tribunals de justícia nacionals i presentar les seves
queixes directament a tribunals internacionals d’arbitratge privats, fet injustificable en societats
que diuen que tenen sistemes democràtics i judicials plenament desenvolupats. Aquests
mecanismes, que ja existeixen en altres tractats, suposen a la pràctica una coerció sobre els
poders legislatius per, encara que l’interès general ho precisi, no legislar en contra de potents
interessos econòmics.
Atès que també es preveu un Consell de Cooperació Reguladora CCR entre estats i
empreses, on aquestes tindran l’oportunitat d’analitzar els impactes que una nova legislació
pugui tenir per als seus negocis abans que sigui aprovada. Un altre aspecte, el del
reconeixement mutu dels estàndards, que permet a les empreses utilitzar aquelles
localitzacions més desregularitzades, que a la llarga provoquen el dumping social i el foment de
la desregularització.
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la industria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. El fet que no s’inclogui l’excepció cultural en els esborranys del
TTIP podria perjudicar seriosament la indústria audiovisual europea i la cultura en general.
Per tot això, els grups municipals de Fem Poble, ERC i UM9 - CUP proposem al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
1.
Declarar Sant Pere de Ribes municipi insubmís i oposat als tractats abans
esmentats: TTIP, TISA i CETA.
2.
Instar el govern de l’Estat Espanyol i el ministeri d’Economia a mostrar
formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text i instar a la
suspensió de les negociacions amb la finalitat d’aconseguir:
-

Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos ni en aquest ni en cap altre tractat.

- Que les polítiques reguladores serveixin per augmentar els drets socials, laborals i
mediambientals així com de protecció dels consumidors.
- Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions i se’n faci pública
tota la informació, fomentant així el debat públic.
- Que no es fomenti ni en aquests ni en cap altre tractat la mercantilització i la
privatització dels serveis públics.

3.
Traslladar aquests acords a la Secretaria d’Afers exteriors de la Unió Europea,
de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea i als grups
parlamentaris del Parlament Europeu.”
Durant el debat, s`incorpora la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta,
passant a presidir de nou la sessió.

I desprès de celebrat el debat, fruit del mateix, es procedeix a acordar l`
eliminació de la paraula insubmís del punt primer dels acords de la moció , i es sotmet la
mateixa a votació.
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El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de dinou vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió-VIA, Unitat Municipal 9-CUP-PA,
d’Agrupació d’Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya, i dos vots en contra
del Partit Popular.

8.9.- Moció de la candidatura d’Unitat Popular (CUP) de suport a les persones
encausades al Vendrell i a Vilanova
“Al nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha
assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Pràctiques d'enriquiment personal que
han provocat la fallida de caixes, precarització de condicions laborals fins a extrems que
s'acosten a l'esclavatge, contractes bancaris en què s'estafava gent gran sense miraments,
infinitat de casos de corrupció en pràcticament tots els partits polítics,... cap dels seus
responsables ha patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com han
patit altres sectors de la societat.
Actualment 660.000 catalans no tenen feina, l’habitatge és inassequible per a molta
gent, moltes famílies no poden tenir garantits els subministraments bàsics o una alimentació
adequada i passen a dependre de l'assistencialisme dels serveis socials, les entitats socials es
veuen desbordades davant l'augreujament de les situacions d'emergència,... La llista de
greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, aconseguits
gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social afecten d'una manera especial
també als joves, amb xifres alarmants d'atur juvenil, col·locant-los en una situació de
vulnerabilitat i amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, alguns joves
es mobilitzen i surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que
ho van fer els seus familiars anys enrere.
Constatem, però, que la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma
considerable contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la
pèrdua dels drets col·lectius, i al Penedès en són testimonis les víctimes de la repressió per
causes com el Cas Expert, ja exposat en aquest Ple, l'organització del Multireferèndum, el Cas
Montoro a Vilanova o els 3 del Vendrell, entre tants altres.
Avui exposem dos casos que, per la proximitat dels seus judicis, mereixen la solidaritat
de tots aquells qui creuen en el dret a manifestació, a la defensa dels drets socials i col·lectius i
a la lliure expressió de la disconformitat amb el sistema.
CAS “ELS TRES DEL VENDRELL”
El passat 29 de març del 2012, tres joves del Vendrell, en David Balsells Edo, en Pere
Codina Monfort i en Jaume Mañé Chaparro, juntament amb milers de persones més, van
participar a la manifestació que es va celebrar a Barcelona, com a final de la Vaga General
convocada per aquell dia.
Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals, i les incomptables retallades
dutes a terme pel govern de la Generalitat, així com la reforma laboral i l'amnistia fiscal duta a
terme pel govern espanyol. Aquest dia van haver-hi aldarulls i això va provocar que en David,
en Pere i en Jaume, s’haguessin de refugiar prop del MACBA. Quan els aldarulls ja s'havien
quasi acabat, els tres joves, i davant la impossibilitat d’agafar el metro a la plaça de Catalunya,
tancada per la policia, van decidir anar a alguna altra estació de metro. De camí, van preguntar
a un Policia Municipal sobre l'obertura o no de les estacions properes i pocs metres després
van ser detinguts per policies de paisà de la Guàrdia Municipal de Barcelona. Unes hores
després van ser traslladats a la Caserna dels Mossos d’Esquadra de les Corts, on després de
passar 3 dies, van anar a prestar declaració davant la Jutgessa, que els va acabar deixant en
llibertat amb càrrecs.
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Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de solidaritat, tant des del
Vendrell, com d'arreu, no van parar, recollint cartes de diferents col·lectius i entitats que
demanaven la seva posada en llibertat sense càrrecs.
Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona, aquests darrers com acusacions particulars, van sol·licitar presentar
escrit d'acusació contra els tres joves. Els acusen de cremar un contenidor i pintar en tres
establiments comercials. Per aquests fets els hi demanen 6 anys i mig de presó per cadascú
d'ells, així com una multa de 8.640€.
Els tres joves han manifestat en tot moment la seva absoluta innocència, afirmant
constantment que no han tingut res a veure amb els fets que se'ls imputen, no hi ha testimonis
de terceres persones que els hagin identificat com autors dels fets que se'ls imputen i tampoc hi
ha fotografies ni filmacions que els puguin inculpar, malgrat dos dels establiments comercials
siguin entitats financeres que tenen càmeres de seguretat.
CAS “MONTORO” (VILANOVA I LA GELTRÚ)
A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu del 25 de
maig del 2014, es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya del Partit Popular a
l’edifici del Pòsit de Pescadors. En aquest acte hi havien de participar el candidat Sr. Fisas , la
presidenta del PP català Alícia Sánchez Camacho i el Ministre d’Economia Cristóbal Montoro.
Es va convocar una concentració a l'entrada de l'edifici per tal d’evidenciar el desacord
general amb les polítiques antisocials del govern central. En lliure exercici del dret a
manifestació, hi varen acudir persones de diversos col·lectius de la ciutat: Iaioflautes, el Casal
Popular, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i d’altres.
La concentració es va desenvolupar en absoluta tranquil·litat fins que, en acabar l’acte,
tal i com recullen els informes dels mossos d'esquadra; el servei propi de seguretat dels
dirigents del partit va decidir trencar el protocol prèviament establert i passar pel mig del grup
de manifestants, fet que va provocar moments de desconcert i tensió i va posar en risc la
seguretat de manifestants i vianants.
La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va
esdevenir ràpidament motiu de repressió desmesurada i desproporcionada, així com
judicialment criminalitzada.
Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen la vivència del llarg procés
judicial que afecta els seus fills, imputats per faltes de danys, alteració de l’ordre públic,
atemptat a l’autoritat; unes acusacions que podrien comportar anys de presó.
Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les expectatives de canvi
exigeixen noves maneres de fer per tal d’aconseguir un país radicalment democràtic i
profundament compromès amb les persones i els seus drets.
Atesa la determinació de fer costat als familiars i a totes aquelles persones que
legítimament exerceixen el seu dret fonamental a expressar la seva disconformitat amb el
sistema.
Atès que el dret a manifestar-se en defensa dels drets col·lectius no és cap delicte i
que, per tant, cap persona pot ser condemanda per participar en la defensa d'aquests drets
col·lectius.
Per tot això, el grup municipal de UM9 - CUP proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen del Dret de Manifestació i
en aquest cas expressar la solidaritat amb els joves encausats i els seus grups de suport.
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SEGON. Instar al futur Parlament de Catalunya a què doni suport a la reivindicació
d’amnistia per a les persones condemnades i la retirada de càrrecs a les imputades per actes
de dissidència i activisme polític.
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com ja ha fet l'Ajuntament de
Barcelona, davant de la manca de consistència de les proves acusatòries del Cas dels 3 del
Vendrell, i davant dels precedents d'altres casos semblants que han acabat amb absolucions,
retiri les acusacions particulars contra els joves.
QUART: Sol·licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius retiri les acusacions del
Procediment Abreujat 73/2012 B i demani l'arxivament de la causa dels 3 del Vendrell, d'acord
amb el Principi de la Pressumpció d'Innocència.
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Fiscalia i als
Tribunals que estiguin tramitant els processos judicials contra els encausats.”

I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la moció.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria de dotze vots a favor del,
Convergència i Unió-VIA, Unitat Municipal 9-CUP-PA, d’Agrupació d’Electors Fem Poble i
Esquerra Republicana de Catalunya; dos vots en contra del Partit Popular i set abstencions del
Partit Socialista de Catalunya.

8.10.- Moció que presenta el Grup Municipal UM9-CUP-PA, per un espai de muntatge i
emmagatzematge de les carrosses de Reis i Ribes

El Sr. Tomas Carandell Baruzzi, regidor d`Unitat Municipal 9-CUP-PA,
procedeix a retirar la moció, tot i explicant els motius.
8.11.- Moció que presenta el Grup Municipal FEM POBLE, per negociar un reglament de
segona activitat per a la Policia Local

Despres d’un debat previ, es procedeix a retirar la moció per part del grup
municipal proponent.
9.- Respostes preguntes del Ple anterior
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSEP GRAELLS - ERC-AM
PREGUNTA: en referència als expedients de les mocions sobre els pisos buits, recorda
que es va presentar una moció a l’anterior legislatura, on es demanava quins
expedients hi havia i quines actuacions s’havien fet. Considera que amb la resposta
proporcionada no es parla de cap nombre d’expedients, ni s’hi ha cap d’obert o s’ha fet
alguna actuació. En canvi, sí que s’explica quines volen ser les actuacions de l’equip de
govern, però no es concreta s’hi ha expedients oberts i en quin procés estan.
Des de l'Alcaldia s'ha promogut la constitució d'una Mesa per l'habitatge i la convivència on es
tracten tots els assumptes vinculats sobre aquesta matèria. A dia d’avui, a més de les reunions
realitzades amb diferents entitats bancàries i l'elaboració d'uns criteris socials per a
l'adjudicació de l'habitatge públic, s'està elaborant un Reglament per determinar la condició
d'habitatges desocupats, amb caràcter permanent, amb l'objectiu d'incentivar la seva
incorporació al mercat de lloguer al municipi i, en cas de no aconseguir aquest objectiu, poder
aplicar un recàrrec del 50% en l'IBI d'aquests habitatges buits, previst en l'actual Ordenança
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Fiscal. En aquesta data, per tant, s'està redactant aquest Reglament amb l'objectiu de poder
aprovar-ho pel Ple municipal.
A més a més, cal dir que des de la regidoria d’Habitatge s’han tingut converses amb d’altres
ajuntaments pioners en aquesta matèria, per obtenir informació i establir el procés administratiu
corresponent per portar a terme les sancions pertinents als pisos buits.
PREGUNTA: demana saber si a la plaça de la Vinya d’en Petaca, donat que a la nit
està molt fosca, hi ha alguna previsió de millorar la il·luminació. Considera que tant la
plaça Llobregat com la Vinya d’en Petaca són espais representatius de Les Roquetes, i
la menció desmereix ambdós indrets.
S’informa que des de la regidoria d’Espai Públic s’està treballant per millorar la il·luminació
d’aquests indrets, ampliant si fos el cas el nombre de projectors en les prims, i fent treballs de
manteniment de jardineria per permetre el pas de la llum dels projectors actuals.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSE ASIN - PP
PREGUNTA: sobre la modificació del pressupost que es va aprovar el Ple passat,
informa que els han comunicat algunes persones que no tenien constància que hi
hagués una partida relacionada amb armilles (suposadament, parla de personal de la
Policia Local). Demana saber quan s’informarà al personal per tal que puguin escollir
l’armilla personalitzada.
Els representants sindicals de la Policia Local resten informat de la modificació pressupostària
duta a terme amb l’objectiu d’adquirir una armilla anti-bales, anti-ganivet i anti-punxó, i que
aquestes tindran les mateixes característiques i nivell de protecció que aquelles, que el
Departament d’Interior, està adquirint pel Cos de Mossos d’Esquadra. En aquest moments,
s’està materialitzant l’adjudicació de la compra, segons pressupostos demanats i ofertes
rebudes.
PREGUNTA: demana saber com segueixen els tràmits de l’antiga Peugeot. Vol saber
que pensa fer la propietat amb l’edifici (desconeix si és privat o és d’una empresa).
Reconeix que es van prendre accions, es va tapiar correctament, però volem saber
com segueix aquest procés; si segueix obert. Considera que segueixen havent uns
perills que ja no estan a l’abast de qualsevol.
Mitjançant el decret núm. 102/2014, de 26 de febrer, es va requerir al propietari d'aquelles naus
per tal que garantís les condicions de seguretat i salubritat degudes. Atès que aquell
requeriment va ser incomplert i la multa coercitiva imposada tampoc va provocar que
voluntàriament s'executés aquella ordre, mitjançant el decret 167/2015, de 3 de març, es va
acordar executar subsidiàriament l'ordre dictada. En aquest sentit, en data 24 de novembre de
2014, l'arquitecte municipal va emetre informe tècnic on es detallaven les obres necessàries
que calia fer per tal de donar compliment a l'ordre d'execució dictada i, en conseqüència, el
tancament efectuat, dóna compliment a les condicions tècniques establertes que garanteixen
les condicions de seguretat i ornament exigides. Ara per ara, no s'ha detectat cap altre
incompliment normatiu que hagi motivat l'obertura de cap altre expedient en aquell mateix
emplaçament.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9-CUP-PA
PREGUNTA: recorda que des de Serveis Socials es va preparar el nou plec de
condicions sobre el Centre Obert, que permetés l’ampliació horària dels treballadors,
per una banda, i això permetés, doncs, intensificar el treball amb els infants i les
famílies i, per l’altra, l’obertura d’un grup de joves del centre obert a Ribes. Afirma que
les notícies rebudes són que aquest tema no s’ha iniciat i no s’ha portat a terme,
malgrat que el suport tècnic existia i, a més, considerava que era una eina bàsica per la
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seva feina. Vol saber quins han estat els motius que han portat a que no es
desenvolupés finalment.
Antecedents: a la Junta de Govern de 25 de setembre de 2012 es va adjudicar a l’empresa
Actilude serveis integrals SCP, per procediment obert els serveis complementaris de monitors
dels centres oberts. L’activitat ordinària amb els nens i les seves famílies s’ha realitzat entre els
mesos de d’octubre a juny. El contracte tenia una durada inicial de dos anys, prorrogable d’any
en any fins un màxim de quatre.
Donada la situació social que estan patint en l’actualitat un gran volum de famílies dels nostre
municipi amb diferents problemàtiques greus es valora necessari modificar les condicions del
contracte per poder atendre aquest col·lectiu que es troba en situació de vulnerabilitat. Per tal
de donar resposta a les necessitats detectades, es valora la possibilitat de començar l’atenció
al mes de setembre, per tal d’afavorir l’assoliment d’objectius educatius i donar continuïtat als
progressos que s’han anat consolidant al llarg del curs escolar i la continuïtat de
l’acompanyament en el seu procés. A més, es planteja modificar les hores de contractació dels
professionals per passar de 20 hores setmanals a 25 hores, per tal de garantir que els equips
educatius disposin d’un espai de temps per realitzar la planificació i disseny del pla de treball
per tal abordar els objectius del projecte. I, per una altra banda, garantir el seguiment social
dels infants i adolescents i les seves famílies (documentació, diari de camp, tutories individuals,
PEIs, treball interdisciplinari, treball/terapèutic i emocional, entrevistes de seguiment amb la
família, treballar xarxa comunitària...).
Respecte al grup de joves de 15 a 18 anys, al nucli de Ribes, es planteja la creació d’aquest
recurs preventiu d’atenció als i les joves, per oferir entorns estables i posar al seu abast noves
experiències on realitzar nous aprenentatges amb professionals que l’acompanyin en el seu
procés tenint en compte aspectes de la seva realitat com un entorn familiar poc acollidor,
manca d’afectivitat, absentisme escolar, incertesa, recerca de la identitat, enfrontament amb
l’altre per tal de construir la seva pròpia personalitat, manca de recursos personals per a formar
part d’un entorn comunitari... Per tant, es valora la creació d’un espai de trobada on es pugui
oferir unes activitats socioeducatives i lúdiques, amb la finalitat d’ajudar-los/les en el seu
desenvolupament personal i en la seva integració social.
En l’actualitat: a partir d'aquest moment, per garantir la continuïtat i obrir els centres oberts
s'aprova per decret al mes d'agost de 2015 la darrera pròrroga que quedava amb l’adjudicació
de l'empresa Actilude (recordar que per acord de la Junta de Govern Local, del dia 25 de
setembre de 2012, es va aprovar l’adjudicació mitjançant procediment obert de la contractació
del servei complementari de monitors/es i coordinadora del Centre Obert Les Roquetes i Centre
Obert “La Casota” a l’empresa Actilude Serveis Integrals SCP, on s’indicava que la duració
d’aquest contracte era de 2 anys prorrogables d’any en any fins a un màxim de 4 anys).
El 10% de l’ampliació que permetia el contracte ja s’ha destinat a ampliar el mes de setembre,
donat que el contracte contemplava la temporalitat d’octubre a juny. Per tant, els infants van
iniciar el curs 2015-2016 en el mes de setembre. El motiu d’aprovació de la prorroga és la no
disponibilitat pressupostaria per l’any 2016.
Pel que fa a la creació del grup de joves, està pendent d’aprovació per Junta de Govern Local,
per tal d’iniciar les activitats el més aviat possible, sent voluntat de l’equip de govern iniciar
aquesta activitat de joves en risc en el nucli de Ribes.
Assenyalar, finalment, que pel pressupost de 2016 s’ha contemplat una partida de 115.000 €,
per tal poder ampliar l’horari dels professionals dels dos Centres Oberts.
PREGUNTA: al seu grup li agradaria saber si està prevista la convocatòria del Consell
Social Municipal. Recorda que per reglament hi ha un mínim de plenaris a l’any que
han d’estar convocats. També, hi ha una sèrie de comissions al voltant que hi treballen.
Vol saber, com està, també, el Consell de Medi Ambient.
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S’informa que el Consell Social Municipal ha estat convocat pel dia 18 de novembre a les 19
hores a la Vinya d’en Petaca.
PREGUNTA: demana saber com està la qüestió del lloguer socials dels pisos de Garraf
Promocions. Ells entenen que fins que no hi hagi la recepció per part de l’Ajuntament
serà difícil que això es pugui portar a terme. Demana saber que si es fa directament
des de Garraf Promocions, en quin moment s’aprovaran els criteris per poder fer
aquestes adjudicacions dels pisos públics i, en tot cas, si hi ha un calendari previst,
quan es farà la recepció definitiva i com es gestionarà tot aquest parc d’habitatge.
Recorda que hi havia una feina de contacte feta amb dues entitats socials, Habitat 3,
que forma part de la taula del tercer sector, i la Fundació Benestar i Família, per tal de
veure quines possibilitats hi havia per gestionar, no només els 9 pisos que estan lliures
i que avui segueixen tancats, sinó el conjunt del parc d’habitatges que té Garraf
Promocions.
En aquesta data s'estan finalitzant els treballs d’elaboració dels criteris socials per a
l'adjudicació de l'habitatge públic de Garraf Promocions. Per altra banda, en relació a les
entitats interessades en gestionar el parc d'habitatge públic existent, en aquesta data, els
serveis tècnics ja s’han reunit amb les dues i, derivat d'aquestes reunions, s'ha formulat una
demanda consistent en la presentació d'una proposta tècnica i econòmica més concreta que
permeti facilitar el procediment de contractació que caldrà realitzar. A dia d’avui, els serveis
tècnics resten a l'espera de la presentació de les esmentades propostes.
PREGUNTA: en relació a l’aprovació de la moció sobre els refugiats el passat mes de
juliol, vol saber si s’han iniciat treballs mes enllà d’esperar a que Europa decideixi quan
ens pertoca per Estat. Recorda que es va parlar de començar a teixir una xarxa que
pugui estar preparada en el moment que ens diguin el nombre de refugiats que
arribaran al nostre municipi, per tal de poder donar resposta. Vol saber si s’ha treballat i
si s’ha parlat amb les entitats del municipi, amb la població que sigui sensible.. Informa
que a la seva organització política, molta gent se’ls adreça a dir que s’ofereixen, volen
estar-hi, col·laborar, saber si hi ha previst fer alguna cosa, i si s’han pres en
consideració algunes idees que es van donar en el Consell de Cooperació.
S’informa que des de la regidoria de Cooperació al Desenvolupament hi ha la voluntat de
respondre a les necessitats esdevingudes. En aquest sentit, tant la regidora com tècnics de
l’ajuntament han assistit a diverses jornades informatives que es porten a terme sobre el tema
de refugiats, tant al Fons Català de Cooperació com a la Direcció General per a la Immigració.
També, s’assisteix a les reunions que des de la Generalitat es porten a terme, per tal de poder
tenir la informació necessària per elaborar el material de manera homogènia (tot i que, per
exemple, la fitxa de recursos que ha d’ajudar a teixir la xarxa entre municipis, a dia d’avui,
encara està en estat d’esborrany). A nivell comarcal, es proposarà treballar els plans d’acollida,
doncs els serveis tècnics creuen que a l’hora de plantejar recursos hi pot haver més facilitat, si
l’oferta és d’àmbit comarcal.
Tot i que a vegades poden semblar poc definides les accions que es porten a terme, cal tenir
en compte que tan les informacions que arriben de la Generalitat, com de l’Estat no són més
concretes. Des de la Direcció General per a la Immigració s’ha informat que, en aquests
moments, es disposen d’espais per tal d’acollir als refugiats que siguin designats a l’Estat, però
encara no se sap quants seran.
Mitjançant el Consell Municipal de Cooperació, que té per objectius organitzar i animar la
cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats del món i cooperar amb
comunitats dels països desfavorits per lluitar contra la pobresa, es plantegen les possibles
accions que es poden portar a terme des de Sant Pere de Ribes per tal de donar suport:
- Facilitar informació d’on es poden dirigir les persones interessades per tal de
col·laborar donant suport a les entitats que hi treballen directament, així com també a
aquells països que en aquests moments són acollidors possibles.
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- Treballar la sensibilització entre la població del nostre municipi, com per exemple tal i
com es fa amb el projecte d’Educació per la Pau, que és realitzarà als instituts del
municipi, no es centrant-se de manera exclusiva en els refugiats de Síria, sinó que se’ls
hi donarà una visió molt més amplia de les diferents realitats que es viuen al nostre
món.
Es recorda que, directament des de l’Ajuntament, s’intenta no crear falses expectatives ni
situacions que creïn sensacions de desigualtats amb l’objectiu de ser curosos amb les diverses
accions que es realitzin, doncs, també, cal pensar en les diverses situacions i realitats que es
tenen al propi municipi.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOAN LOPEZ - UM9-CUP-PA
PREGUNTA: darrerament, informa que al seu grup li preocupa, perquè així ho han
notat, una reducció de l’activitat de les obres de la Casa de la Vila. Volem preguntar si
es degut a la modificació que s’ha aprovat per Junta de Govern. Concretament, per
tant, la pregunta es si s’han endarrerit les obres o s’ha reduït la velocitat d’execució per
aquesta modificació.
Respon l’alcaldessa que no s’ha endarrerit cap tipus de calendari i que el govern té previst una
exposició pública respecte a la modificació d’aquest projecte, com no seria d’una altra manera.
Aquesta exposició es farà tant a Ribes com a Les Roquetes.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. LAURA MARCOS - UM9-CUP-PA
PREGUNTA: recorda que l’anterior govern va demanar a la Diputació un estudi de
planificació escolar. Al seu grup li agradaria saber en quin punt està l’estudi que creu,
que de cara a l’any que vinent, en principi, ja hauria d’estar acabat.
La Diputació va acceptar realitzar l’estudi, que encara no s’ha començat, atès que els serveis
tècnics de la Diputació atenen les peticions per ordre d’arribada. No obstant, s’ha comunicat a
l’ajuntament que el començaran en un termini breu.
Respecte a una pregunta formulada el passat mes de juliol, sobre les dades de matriculació
definitives de les llars d’infants i les preinscripcions a l’escola d’adults, s’adjunten els següents
quadres amb la informació que es demanava.
A data de 16 de setembre i amb la matrícula encara oberta, la situació és la següent:
Persones admeses
ENSENYAMENT NUCLI on s'imparteix ADMESOS
ACCÉS CFGM
ACCÉS CFGS
ACCÉS UNI
ANGLÈS 1
ANGLÈS 2
ANGLÈS 3
GES 1
GES 2
INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
INTRUMENTAL 3
AULA OBERTA IOC
INSTRUMENTAL 1
ALTRES

RIBES
RIBES
RIBES
RIBES
RIBES
RIBES
ROQUETES
ROQUETES
RIBES
ROQUETES
RIBES
ROQUETES

TOTAL

22
30
10
25
25
25
24
36
24
16
24
20
0
0
281
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El nombre d’infants matriculats a les llars d’infants municipals a data d’avui són els següents:
EL
ELS TRES
CARGOL L'ESPÍGOL
PINS
Matriculats
8
4
16
0-1
4
1-2
26
24
24
74
2-3
38
20
58
116
TOTALS
68
52
86
206

PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA GIRALT - CiU-ViA
PREGUNTA: demana saber si es té previst fer alguna actuació a la plaça Jaume
Gómez del nucli de Sant Pere de Ribes, donat que informa que els veïns han comentat,
a més, informa que ella s’ha passejat per allà, que és una llàstima el vandalisme i la
deixadesa. I és una llàstima perquè a part de que sap greu a tot arreu, però en aquesta
plaça en concret, pel personatge que porta el nom. Informa, també, que falten, les van
trencar, les rajoles commemoratives que hi havia. Demana que seria millor substituir-ho
per una placa d’un altre material. Recorda que porta molt de temps en aquest estat i
volia saber si es tenia previst de fer-hi alguna actuació.
S’informa que s’està treballant en refer les rajoles commemoratives, així com en la planificació
de treballs de manteniment en aquesta plaça.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
PREGUNTA: arran de la passada reunió del govern amb el diputat provincial, voldria
saber quina és la situació de les iniciatives pendents de l’anterior govern: Són les
següents:
- respecte al carrer del Pi i al carrer Nou, recorda que encara són de la
Diputació, i arran d’una visita per part del diputat responsable i de la directora
general, es va fer un document recordant la demanda per tal que passin la
gestió d’aquests espais a l’ajuntament, un cop estiguin arreglats.
- respecte al pont de la carretera vella, al costat del pont de les Parellades,
considera que aquest pas a nivell pot portar problemes de seguretat molt greus,
quan passa la riera. Una primera acció seria posar mecanismes automatitzats
d’indicació del pas de la riera i, després, la construcció del pont que entenen
que s’hauria de fer en aquesta zona.
- també l’ampliació del pont de la carretera dels Cards, que talla el passeig que
va cap a Puigmoltó i Sant Camil, és una gestió de la Diputació.
L’equip de govern va traslladar totes les peticions que hi havia pendents en carreteres
competències de la Diputació i el diputat es va comprometre a traslladar-les a cada una de les
gerències amb el compromís de continuar treballant. La Diputació, també, s’ha posat en
contacte amb l’ajuntament per tal d’estudiar la forma d’implantar els mecanismes automatizats
corresponents.
- en aquest paquet de qüestions pendents, hi havia la rotonda de Rocamar.
Aquesta rotonda estava projectada, encara que hi havia unes divergències,
donat que el projecte feia que els autobusos paressin al mig de la carretera,
parant tot el trànsit. L’anterior govern ja va dir que no hi estava d’acord. Els
autobusos havien d’entrar i deixar passar. Recorda que van ensenyar el
projecte als veïns de Rocamar. Vol saber com està el tema.
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El regidor d’Urbanisme i Urbanitzacions recorda que el projecte que va tornar la Diputació, amb
l’anterior equip de govern, no era una rotonda. És, per això, justament, que l’actual equip de
govern està parlant amb els veïns i veïnes de Rocamar per tal de presentar una proposta
conjunta, Rocamar i ajuntament, a la Diputació, en forma de contraproposta, donat que l’opció
de la Diputació era clarament millorable, en benefici sempre de la seguretat dels nostres veïns i
veïnes.
PREGUNTA: demana ser informat sobre la situació del personal del SEFED.
Recentment, els portaveus dels grups municipals van ser informats per part de l’equip de
govern.
PREGUNTA: diu que era coneixedor d’una demanda per part dels responsables del
Redós on afirmaven d’una certa dificultat per passar amb cadires de rodes, a causa
dels arbres existents. Confirma que ha vist que s’han tret i demana saber si aquesta
serà la política a seguir quan una vorera estigui aixecada per culpa de les arrels dels
arbres. Creu que es tenien que haver arreglat, únicament, els escorcells.
L’alcaldessa respon dient que respecte als arbres que s’han arrencat, és, efectivament, perquè
aquests arbres estaven aixecant la vorera i com s’havia de fer l’actuació no es podia només
arreglar l’escorcell, per la qual cosa, es va optar per ampliar molt més la vorera, perquè passen
cadires de rodes. El Redós, de fet, demanava tenir més facilitat i ha estat aquest el criteri
d’aquest tema concret. Però no és perquè es vagin ha arrencar per arreglar les voreres,
perquè, de fet, no ho s’està fent tampoc a l’altre cantó. Indica que, tècnicament, es va comentar
aquesta solució i, per tant, així s’ha fet, donat que facilita molt la circulació de cadires de rodes i
de les persones usuàries.
PREGUNTA: demana saber, també, com està el tema de les entitats socials que hi
havia per tal de gestionar els habitatges socials de Garraf Promocions. Vol saber si
s’han fet gestions o no. Demana saber com està el tema.
A hores d’ara, els serveis tècnics s’han reunit ja amb dues entitats interessades en gestionar
parc d'habitatge públic existent. D'aquestes reunions ha sortit una demanda consistent en
presentació d'una proposta tècnica i econòmica més concreta que permeti facilitar
procediment de contractació que caldrà realitzar. A dia d’avui, es resta a l'espera de
presentació d'aquestes propostes.

el
la
el
la

10.Mocions, precs i preguntes

El regidor de Convergència i Unió, Sr. Lluis Giralt Vidal, manifesta que
enviaran les preguntes per escrit.
El regidor d`Esquerrra Republicana de Catalunya, Sr. Josep Graells i Ros,
manifesta que enviaran les preguntes per escrit.
El regidor d’Agrupació d’Electors Fem Poble, Sr. Francisco Manuel Moreno
Segura, manifesta que enviaran les preguntes per escrit.
En aquest punt de la sessió els quatre regidors de Convergència i Unió
abandonen la Sala.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSE ASIN - PPC
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