Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2015
Sant Pere de Ribes, vint-i-dos de setembre de dos mil quinze, quan passen cinc 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

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

Sra. Esther Morales Miguel

CIU-VIA

Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr. Tomás Carandell Baruzzi

UM9-CUP-PA

Sra. Laura Marcos Navarro

UM9-CUP-PA

Sr. Joan López Fernández

UM9-CUP-PA

Sra. Magda Torrens Garriga

UM9-CUP-PA

Sr. Francisco Manuel Moreno Segura

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr. Javier Rodríguez Méndez

PPC

Sr. José Asín Fernández

PPC

Sr. Josep Graells i Ros

ERC-AM

Absents amb justificació
Sr. Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr. Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes (21/07/2015 i 31/08/2015)
2. Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 559 al 671 mes de juliol; i del 672 al 745
mes d’agost)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
3. Modificació de pressupost
4. Expedient extrajudicial de crèdit – Despeses serveis extraordinaris
5. Expedient extrajudicial de crèdit – Assistències tribunals de selecció 2014
6. Expedient extrajudicial de crèdit – Factures de Telefonia
7. Aprovació conveni i acceptació de la subvenció pel programa de Formació i
Inserció de la Diputació de Barcelona
8. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs
socials i associacions de cànnabis i/o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses

ALTRES ASSUMPTES
9. Mocions:
9.1.- Moció del Grup Municipal Socialista de suport per preservar la sala històrica de la
Casa de la Vila i a la construcció d’una nova sala de plens funcional en el projecte d’ampliació
de la mateixa Casa de la Vila
9.2.- Moció amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes en el darrers mesos, que
presenta Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
9.3.- Moció de suport dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a
l’acollida de població refugiada
9.4.- Moció per a realitzar un cens dels locals públics sense ús i adequar-los per al
lloguer d’emprenedors, que presenten els grups municipals Agrupació d’Electors Fem Poble i
Esquerra Republicana de Catalunya
9.5.- Moció per a l’estudi de l’obertura del pàrquing de la Vinya d’en Petaca com
aparcament públic, que presenten els grups municipals Agrupació d’Electors Fem Poble i
Esquerra Republicana de Catalunya
9.6.- Moció per a l’estudi de l’obertura del WIFI dels equipaments públics municipals, que
presenten els grups municipals Agrupació d’Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de
Catalunya
10. Renúncia i acceptació càrrec nou regidor PP
11. Mocions, precs i preguntes

1.- Lectura i aprovació de les actes (21/07/2015 i 31/08/2015)
El Ple de la Corporació acorda aprovar les actes de les sessions anteriors de dates, 21
de juliol i 31 d’agost de 2015, amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un
que composen la corporació.

2

Ple ordinari
22 de setembre de 2015

2.

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 559 al 671 mes de juliol; i del 672 al 745 mes
d’agost)

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. Alejandro Conde Poveda,
regidor de l’Agrupació d’Electors Fem Poble
LLISTAT DECRETS JULIOL 2015
Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0559

Prorroga contractació treballadora social Antonia 01/07/2015
Milla Garcia de l' 1 de juliol al 21 d'octubre de
2015.

2015 / 0560

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat
02/07/2015
núm. 6.10.4.2 – 8/2015 contra el Sr. RICARDO
DÍEZ GONZÁLEZ, per raó de la realització, en la
parcel•la de la seva propietat emplaçada en el
carrer Petita de Jafre, núm.15

2015 / 0561

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat 9/2015 2/07/2015
contra la Sra. IRENE MARIA BLANC CARMEN, en
relació a les obres realitzades en virtut de la llicència
municipal d’obres núm. 247/2014, en la finca del carrer
Josep i Pere Jacas 24-26, de Ribes,

2015 / 0562

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat núm.
02/07/2015
6.10.4.2 – 6/2015 contra el Sr. ANTONIO RODRÍGUEZ
MORENO per raó de la realització, en la parcel•la de la
seva propietat emplaçada en el sector de Mas Parés de
Dalt núm. 110,

2015 / 0563

Aprovació modificació pressupost 14/2015

02/07/2015

2015 / 0564

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER
ESPAI DE PROPAGANDA AL MERCAT MUNICIPAL
DE LES ROQUETES EL DIA 08/07/2015 A NOM DE
SOMGAS, S.A.

02/07/2015

2015 / 0565

Autorització activitat esportiva 47è Trofeu Ciclista
Abelard Trenzano pel dia 4 de juliol

02/07/2015

2015 / 0566

Patologies greus en edifici plurifamiliar C/ Doctor
marañon, 13 (Ribes)

02/07/2015

2015 / 0567

Aprovació modificació de l'acord d'adjudicació del
02/07/2015
contracte de subministrament de programari i llicències
informàtiques

2015 / 0568

Aprovació adscripcions de personal

02/07/2015

2015 / 0569

Sol·licitant ocupació domini públic per contenidors al
pg. Lluís Companys, 25 a nom de Bouquet d'Hort
Obrador Agroecologic, SL i amb número liquidació
201535515

03/07/2015

2015 / 0570

Sol·licitant llicència ocupació via pública per càrrega i
descàrrega per mudança al c. Mossèn Anton Miret, 14
ctda. Balmes a nom de la Sra. M. José Fernández
Peraltat i amb núm. liquidació 201535514

03/07/2015

2015 / 0571

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
03/07/2015
contenidor al C. Carbonell i Grau Ctda. la Palma a nom
de la Sra. Samatha Dogmetchi i amb número liquidació
201535503
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2015 / 0572

Codi

Sol·licitant llicència ocupació via pública per festes al
Pg. Santa Eulàlia i Pg. Circumval·lacio a nom del Sr.
Mc Patat, SCP i amb número liquidació 201535418
Descripció

03/07/2015

Data Alta

2015 / 0573

Sol·licitant llicència ocupació via pública per
contenidor al C. Jaume Balmes, 36 a nom del Sr.
Enrique Villagrasa Sánchez i amb número liquidació
201535500

03/07/2015

2015 / 0574

Sol·licitant llicència ocupació per festes a nom de
Sara Raul dos Anjos al Pg. Santa Eulalia/Pg.
Circumval·lacio i amb número liquidació 201535425

03/07/2015

2015 / 0575

Sol·licitant llicència ocupació via pública per festes al 03/07/2015
Pg.Santa Eulàlia/Pg. Circumval·lació i amb núm.
liquidació 201535423

2015 / 0576

Sol·licitant ocupació domini públic per taules i cadires 03/07/2015
a la Pl. de la Vila, 5 a nom de Joan Nicolau Almirall i
amb número liquidació 201535504

2015 / 0577

Sol·licitant llicència ocupació via pública per
mercaderies i expositors al mercat ambulant de les
Roquetes a nom de Somgas, SA i amb núm.
liquidació 201535518

03/07/2015

2015 / 0578

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0579

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0580

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0581

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
03/07/2015
sancionador 1500001074 SMM, incoat per la infracció
de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar.

2015 / 0582

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
03/07/2015
sancionador 1500000804 BCH, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0583

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
03/07/2015
sancionador 1500000675 FID, 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 / 0584

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
03/07/2015
sancionador 1400003560 AXG, 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 / 0585

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. F.B.E. segons 07/07/2015
expedient 1500000452.

2015 / 0586

Imposar al Sr. M.A.P. la sanció de 500,00€ i proposar 07/07/2015
la retirada de 6 punts, com autor de la infracció
tipificada en l’art. 50.1.25 del Reglament de
Circulació.

Codi

2015 / 0587

Descripció
Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu
sancionador seguit contra el Sr. D.R.B com a autor

Data Alta
07/07/2015
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de la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1500002123.
2015 / 0588

Imposar al Sr. J.B.R.P. la sanció de 100,00€, com
autor de la infracció tipificada en l’art. 50.1.22 del
Reglament de Circulació.

07/07/2015

2015 / 0589

Imposar al Sr. J.L.B.M. la sanció de 100,00€, com
autor de la infracció tipificada en l’art. 14.17 del
Reglament de Circulació.

07/07/2015

2015 / 0590

Imposar al Sr. J.L.L.B. la sanció de 100,00€, com
autor de la infracció tipificada en l’art. 171 del
Reglament de Circulació.

07/07/2015

2015 / 0591

Imposar al Sr. C.C.T. la sanció de 100,00€, com
autor de la infracció tipificada als articles del
Reglament de Circulació.

07/07/2015

2015 / 0592

Requeriment a INSTAL·LACIONS REQUEJO, ofertat 07/07/2015
més avantatjosa, per presentar documentació i
garantia, en les obres de millora eficiència energètica
enllumenat públic quadre de protecció num. 9 de
Ribes

2015 / 0593

Aprovació ajuts convocatòria 2015-2015
corresponents al Projecte d'Ajuts de la Regidoria de
Serveis Socials

07/07/2015

2015 / 0594

Aprovació liquidacions i autoliquidacions juny 2015

07/07/2015

2015 / 0595

Aprovació ajuts d'urgència social per adquisició
08/07/2015
d'alimentació fresca a les famílies dins del programa
"Targeta moneder d'impacte social" de la Diputació
de Barcelona

2015 / 0596

Aprovació pagament assignacions regidors juny 2015 08/07/2015

2015 / 0597

FERNANDO RIVERA BRAGA PG.STA. EULALIA
OCUPACIO DOMINI PUBLIC PER FESTES

2015 / 0598

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
10/07/2015
sancionador 1500001761 F.J.B., incoat per la
infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0599

Aprovació generica denuncies de trànsit

10/07/2015

2015 / 0600

Aprovació generica sancions de trànsit

10/07/2015

Codi

Descripció

09/07/2015

Data Alta

2015 / 0601

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 10/07/2015
sancionador 1500000105 JCFF, 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 / 0602

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
10/07/2015
sancionador 1500001811 RM, SL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica sobreseïment del
mateix i procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0603

Desestimar els recursos presentats en mèrits dels 10/07/2015
expedients sancionadors 1400003362 MSA, incoats
per les infraccions de circulació que en cadascun
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d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
2015 / 0604

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
10/07/2015
l’expedient sancionador 1500000496 RG,SL, incoat
per la infracció de circulació que s'indica, confirmant
la sanció imposada.

2015 / 0605

Imposar al Sr. CCT la sanció de 200€ com autor de 10/07/2015
la infracció tipificada en l'article 91.02 del
Reglament de Circulació

2015 / 0606

Imposar al Sr. D.P.R. la sanció de 100,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.04 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0607

Imposar a la Sra. AMA la sanció de 100€ com
10/07/2015
autora de la infracció tipificada en l'article 94.02 del
Reglament de Circulació

2015 / 0608

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la 10/07/2015
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta
ciutat del mes de març de 2015 per transcorrer dos
anys sense que s’hagi realitzat la renovació.

2015 / 0609

Sol·licitant llicència domini públic per entrada i
sortida de vehicles al c. Olivella, 4B a nom del Sr.
Jordi Roig Mateu i amb número liquidació
201535554

10/07/2015

2015 / 0610

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
sitges al C. Lola Anglada, 34 a nom del Sr. José
Jesús González Ferret i amb número liquidació
201535558

10/07/2015

2015 / 0611

Sol·licitant llicència domini públic per entrada i
sortida de vehicles a l'Av. Josep Pere Jacas, 15 a
nomde la Fundació Redòs de Sant Josep i Sant
Pere i amb número liquidació 201535562

10/07/2015

2015 / 0612

Sol·licitant llicència ocupació via pública per
10/07/2015
entrada i sortida de vehicles al C. Lola Anglada, 40
a nom del Sr. Igancio Gómez Santed i amb número
liquidació 201535565

2015 / 0613

Modificació dels integrants de l'òrgan tècnic
ambiental

13/07/2015

2015 / 0614

Aprovació requeriment a CONST.GIRALT per la
presentació de documentació i garantia en el
procediment de contractació obres supressió
barreres arquitectòniques a carrers del nucli de
Ribes

13/07/2015

Codi

Descripció

10/07/2015

Data Alta

2015 / 0615

Aprovació requeriment a GRUPO SOLER CANO
2007, SL per la presentació de documentació i
garantia per la realtizació de les obres de millora
accessibilitat de carrers del nucli de Les Roquetes

13/07/2015

2015 / 0616

Sol·licitud subvenció Dep. Ensenyament per
minorar el cost del servei de menjador escolar de
les llars d'infants municipals

14/07/2015

2015 / 0617

Aprovar l'annex al protocol de col·laboració i
actuació entre els Ajuntaments de Canyelles,

15/07/2015
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Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella i el
Consell Comarcal del Garraf per a "Prospecció
ocupacional en el territori del Garraf"
2015 / 0618

Aprovar la contractació de la Sra. Alicia Torres
15/07/2015
Guillen com a tècnic mitjà de serveis a les
persones de duració determinada per obra o servei
determinat a temps complert

2015 / 0619

atorgant al Sr. Antonio Felipe Quintas, llicència per 15/07/2015
pintura façana al c/ Cristofol Mestres 53, liquidació
núm. 201535651

2015 / 0620

decret pel qual s'atorga al Sr. Antonio Felipe
Quintas llicència per ocupació de la via pública
amb plataforma elevadora al c/ Cristofol Mestres
53, pel dia 21/07/2015 amb senyalització
(liquidació núm. 201535652

2015 / 0621

Llicència ocupació de la via pública atorgada al Sr. 15/07/2015
Antero Norberto Pilo, en concepte de festes per la
instal.lació d'atracció de fira a la Festa Major de les
Roquetes el sdies 20-21-23-2425 de juny.
Liquidació núm. 201535626

2015 / 0622

Llicència ocupació de la via pública atorgada al Sr. 15/07/2015
Antero Norberto Pilo, en concepte de festes per la
instal.lació d'atracció de fira "Olla Tagada" a les
Festes Majors de Ribes i de les Roquetes.
Liquidació núm. 201535625

2015 / 0623

llicència d'obres atorgada al Sr. Silverio Moreno
Fuentes, per la pintura de façana lateral de l'av.
Montseny 28. Liquidació núm. 2015009810.

2015 / 0624

llicència per ocupació de la via pública atorgada a 15/07/2015
la Sra. Samantha Dogmetchi per a la instal.lació
d'un contenidor de runes al c/ Carbonell i Grau cda.
c/ La Palma, el dia 16/07/2015. Liquidació núm.
201535633

Codi

Descripció

15/07/2015

15/07/2015

Data Alta

2015 / 0625

APROVAR AJUTS D'URGÈNCIA PER LA
PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE
LLEURE I MEJADOR CASALS D'ESTIU.

2015 / 0626

Jubilació parcial (Josep Roger Collado) i contracte 16/07/2015
de relleu al Sr. Jose Alvarez Fernandez com
oficial 2ª

2015 / 0627

Nomenament Secretaria accidental Sr. Santiago
Blanco per vacances de la Secretària del 27 de
juliol al 21 d'agost del 2015 ambdós inclosos.

20/07/2015

2015 / 0628

Col·locació de rètol lluminós Farmàcia Miret
Mestre CB a Pl. Marcer, 1

20/07/2015

2015 / 0629

Obres de construcció sense llicència a C/ Petita
del Jafre. 11 (Can Lloses)

20/07/2015

2015 / 0630

Nomenament Procurador i advocats procediment 21/07/2015
abreujat 522/2014 Secció: D

2015 / 0631

Solar que no garenteix les condicions de
seguretat i salubritat C/ Major 35 de Ribes

15/07/2015

21/07/2015
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2015 / 0632

Patologies en edifici C/ Mossen Cinto Verdaguer, 21/07/2015
31 de les Roquetes

2015 / 0633

Lliciència per ocupació de via pública atorgada a 21/07/2015
Electrodomèstics Fonoll SL per tancar el carrer
Carles Buigas 57, el dijous dia 23-07-2015 de 9 a
11 h, per descarregar un trailer.(Liquidació núm.
201535684)

2015 / 0634

Incoació expedient sancionador per infracció a les 22/07/2015
normes reguladores de la neteja i la recollida
d'escombraries, exp. GOV/2015-24.

2015 / 0635

Resolució expedient sancionador per infracció a
les normes reguladores de la gestió del mercat
ambulant setmanal, expedient GOV/2015/19.

22/07/2015

2015 / 0636

Contractació auxiliar tècnic de serveis a les
persones. Oficial de segona. Tècnic de Gabinet
Cultura. Peó de suport a consergeria.

22/07/2015

2015 / 0637

Concessió a Blázquez 2011. SL de llicència per a 22/07/2015
la connexió definitiva d'aigua al Pg. de
Circumval.lació núm. 107 (construïda l'any 1974
segons informe de Rendes). Liquidació núm.
201535700

2015 / 0638

Pagament nomina juliol 2015

23/07/2015

2015 / 0639

Resolució al·legació Governació expedient núm.
1500000516

23/07/2015

2015 / 0640

Resolució al·legació Governació expedient núm.
15000000348.

23/07/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0641

Imposició de sancions multes relació núm.
15031652.

23/07/2015

2015 / 0642

Incoació expedients sancionadors denúncies
relació núm. 15031301.

23/07/2015

2015 / 0643

Acord d'niciació per infracció de l'articles 9 bis
del RDL 339/1990 de 2 de març, segons
relacions núm. 15029459, 15030488,
15031650, 15032589.

23/07/2015

2015 / 0644

Resolució al·legació Governació expedient
1500001648 F.A.; SCP

23/07/2015

2015 / 0645

Resolució recurs expedient sancionador
1500000159 V.M.F.

23/07/2015

2015 / 0646

Arxiu d'ofici d'expedient sancionador per
caducitat i nova incoació per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstic, exp. GOV/2015-03

23/07/2015

2015 / 0647

Sol·licitant llicència domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al lateral C. Sitges a
nom del Sr. Julio César Chávez Mejia i amb
número liquidació 201535716

24/07/2015

2015 / 0648

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
mercaderies i expositors al davant botiga
country house a nom de la Sra. Patricia Ann
Johnson O Reilly i amb número liquidació

24/07/2015
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201535713
2015 / 0649

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 24/07/2015
reserva via pública al Pg.Sant Albert cantonada
Pg. Pujadas, 12 a nom de Neubar Global, SL i
amb número liquidació 201535694

2015 / 0650

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de vehicles al c. Mare de Déu
de Montserrat, 33 a nom del Sr. Manuel
González Losada i amb número liquidació
201535715

24/07/2015

2015 / 0651

Pagament Seguretat Social mes de juny 2015.

27/07/2015

2015 / 0652

Declarar a la Sra. O.J.G. amb DNI núm.
27/07/2015
38707467-P, responsable de: No tenir el gos
inscrit al registre censal, No evitar que l’animal
pertorbi la vida dels veïns,en especial de les 21
hores a les 7 hores.

2015 / 0653

Aprovació de l'aplec de la sardana per la nit del 28/07/2015
31 de juliol a l'1 d'agost de 2015

2015 / 0654

Aprovar la pròrroga de la contractació del
Servei de Mediació Social i Comunitària de
l'Ajuntament per un any, a partir de l'1 d'agost
de 2015 per un import de 44.770€ (IVA inclòs)

28/07/2015

2015 / 0655

Llicència per l'ocupació de la via pública
atorgada a Empresistes Solgem SL en
concepte de mudança pel dia 4-08-2015.
Liquidació núm. 201535738

28/07/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0656

Llicència per l'ocupació de la via pública
28/07/2015
atorgada al Sr. Miquel Roca Medina en
concepte de gual permanent al c/ Mare de Déu
de Montserrat 10. Liquidació núm. 201535769

2015 / 0657

Requeriment a EL CARGOL, SCCL, que ha
presentat l'oferta més avantatjosa pel
procediment obert per la gestió indirecta de
l'explotació de la llar d'infants "L'Espígol"

2015 / 0658

Nomenar com alcalde accidental de Sant Pere 29/07/2015
de Ribes, al Primer Tinent d’Alcalde, el Sr.
Josep Moya Ibáñez, pel període comprès entre
el dijous 6 d’agost al diumenge 16 d’agost de
2014 (ambdós inclosos).

2015 / 0659

Adjudicació contractació pòlissa
d'assegurances de la flota de vehicles
municipals.

2015 / 0660

Incoar expedient sancionador al senyor M.M.R. 30/07/2015
amb DNI núm. 48029664Y per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0661

Incoar expedient sancionador al senyor M.M.R. 30/07/2015
amb DNI núm. 48029664Y per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la

28/07/2015

29/07/2015
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instrucció.
2015 / 0662

Incoar expedient sancionador al senyor D.R.V.
amb NIE núm. Y1025293J per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0663

Incoar expedient sancionador al senyor C.Q.S. 30/07/2015
amb DNI núm. 48021688B per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0664

Aprovació ampliació jornada laboral Raquel
Aguilera de l'1 d'agost fins al 31 d'agost de
2015 i tornar a la reducció d'un terç de la
jornada a partir de l'1 de setembre i com a
màxim fins el 6 de gener de 2016

2015 / 0665

Aprovació nomenament interventora accidental 30/07/2015
del 3 d'agost fins al 16 d'agost de 2015 i del 24
al 31 d'agost de 2015

2015 / 0666

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
materials al c. Carbonell i Grau ctda. la Palma a
nom de Samantha Dogmethi i amb número
liquidació 201535777

2015 / 0667

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
bastides al c. Carç ctda. Ildefons cerdà i el
xamfrà a nom d'Arts Rotulacion y publicidad, SL
i amb número liquidació 201535786

Codi

30/07/2015

30/07/2015

Descripció

Data Alta

2015 / 0668

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
càrrega i descàrrega per mudança al c. Pep
Ventura, 57 i a nom del Sr. Josep Artur Vidal
Llobera i amb número de liquidació 201535797

2015 / 0669

Sol·liictant llicència ocupació via pública per
entrada i sortida de vehicles al c. Ildefons
Cerdà, 45 a nom del Sr. Vicente Morales
Hidalgo i amb número liquidació 201535824

31/07/2015

2015 / 0670

ocupació via pública per mudança liquidació
núm. 201535729 nom de Manuel Fernandez
Segura

31/07/2015

2015 / 0671

Sol.licitant ocupació via pública per contenidor a 31/07/2015
nom de la Sra Ester Echevarria Mico amb
liquidació núm. 201535821
LLISTAT DECRETS AGOST 2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0672

Aprovació nomenament funcionari agent interi de policia
local a favor de Victoriano Elich Ruiz a partir del 10
d'agost fins cobertura de la plaça vacant

2015 / 0673

APROVANT L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
03/08/2015
CONTENIDOR PELS DIES 4 I 5 D'AGOST A L'AV. MAS
D'EN SERRA, 94 A NOM DE ESTER ECHEVARRIS

03/08/2015
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MICO
2015 / 0674

Sol.licitant connexio definitiva aigua el Sr. Guillermo Cano 03/08/2015
Romero cr. Edisson, 39 bxs 1a

2015 / 0675

Nomenament funcions Cap accidental Policia Local a
favor del Sr. Enric Lopez, del 5 al 31 d'agost

05/08/2015

2015 / 0676

Contractació auxiliar tècnic para turismo

05/08/2015

2015 / 0677

Aprovació imposició a termini

06/08/2015

2015 / 0678

Sol·licitant llicència ocupació via pública per càrrega i
descàrrega per mudança al Pg. Lluís Companys, 54 a
nom de Jesús González Rios i amb número liquidació
201535840

06/08/2015

2015 / 0679

Aprovació plec de clàusules administratives del
06/08/2015
procediment negociat amb publicitat del servei de
recollida de paper cartro comercial, mobles i voluminosos
i mercats ambulants

2015 / 0680

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada i
sortida de vehicles al C. Lluís Vives, 15 a nom del Sr.
Pedro Luís Serra Romagosa i amb número liquidació
201535849

2015 / 0681

Sol·licitant llicència ocupació via pública per càrrega i
06/08/2015
descàrrega per mudança al C. Mare de Déu de
Montserrat, 101 a nom del Sr. Julio César Roca Carreño i
amb liquidació núm. 201535858

2015 / 0682

Aprovació comissió de serveis a favor del Sr. Alejandro
Torres Tejederas a partir del 18 d'agost de 2015, per un
any, a l'Ajuntament de Sant Boi

06/08/2015

2015 / 0683

Aprovació adquisició sistema d'alarma video,
subministrament i instal·lació per l'escola La Riera del
nucli de Ribes

07/08/2015

2015 / 0684

Requerir a TELEFONICA presentació garantia i
documentació, oferta més avantatjosa, per procediment
servei de comunicacions de veu fixa i accés a internet
(LOT 1)

07/08/2015

2015 / 0685

Requerir a VODAFONE ESPAÑA, SAU presentació
07/08/2015
garantia i documentació, oferta més avantatjosa, per
procediment servei de comunicacions de veu fixa i accés
a internet (LOT 2)

2015 / 0686

Requerir a ORANGE ESPAGNE, SAU presentació
07/08/2015
garantia i documentació, oferta més avantatjosa, per
procediment servei de comunicacions de veu fixa i accés
a internet (LOT 3)

Codi

Descripció

06/08/2015

Data Alta

2015 / 0687

Aprovació imposició de penalitats per mora en
07/08/2015
l'execució de les obres de reparació i rehabilitació de la
casa de la vila contra F.CLOSA ALEGRET per import
de 7.772,76€

2015 / 0688

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la
07/08/2015
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta ciutat
pel transcurs de dos anys sense que s’hagi realitzat la
renovació de la inscripció en el padró.

2015 / 0689

Sol·licitant ocupació domini públic per tancament de

07/08/2015
11

Ple ordinari
22 de setembre de 2015

carrer Carles Buîgas, 57 a nom d'Electrodomèstics
Fonoll, SL amb número liquidacio 201535872
2015 / 0690

Sol.licitant llicencia per decret pintura façana

2015 / 0691

Aprovació pressupost de ENYESADOS RIBESEG, SL, 11/08/2015
de reparació del cel ras d'una aula del parvulari de la
primera planta de l'escola Les Roquetes per import de
2.468,40€

2015 / 0692

Sol.licitant llicencia ocupacio per entrada i sortida
vehicles. Placa gual 3049 nom Rosa Gavito Gómez

2015 / 0693

LLICÈNCIA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
12/08/2015
RESERVA ESTACIONAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUIDA C/FRANCISCO DE GOYA,
26 M.DEL CARMEN SOÑEN GONZALEZ

2015 / 0694

Sol.licitant llicencia obres menors pintar façana cr.
Sagunt 19

2015 / 0695

Requeriment garantia i documentació a MAPFRE
12/08/2015
FAMILIAR SEGUROS per ser l'oferta més avantatjosa
per a la contractació de la polìssa d'assegurances dels
edifics municipals

2015 / 0696

LLICÈNCIA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES C/MÚRCIA, 58
LES ROQUETES FRANCISCO BARRADO JUEZ

12/08/2015

2015 / 0697

Aprovació gratificacions informadors eleccions
municipals 2015

12/08/2015

2015 / 0698

REQUERIR a la Sra. Josefa García Pérez, procedeixi a 13/08/2015
realitzar el tancament del registre de l’aljub existent en
l’esmentat solar; carrer Cau Ferrat, 38, de Mas Alba,
per tal que, en un termini màxim de SET DIES.

2015 / 0699

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i 14/08/2015
descàrrega per mudança al c. Eduard Maristany, 9 a
nom de Josep Artur Vidal Llobera i amb número de
liquidació 201535941

2015 / 0700

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per taules i
cadires al c. Torreta, 26, Esc.B, LC-03 a nom de Fadi
Tohme i amb número liquidació 201535887

Codi

Descripció

10/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

14/08/2015

Data Alta

2015 / 0701

Sol·liicitant llicència ocupació domini públic per
entrada i sortida de gual al c. Gala Placídia, 9 a nom
del Sr. José Pablo Díaz Jiménez i amb número
liquidació 201535945

14/08/2015

2015 / 0702

Imposar al Sr. J.G.M. la sanció de 200,00-€., com
autor de la infracció tipificada en l’art. 72.01 del
Reglament de Circulació.

17/08/2015

2015 / 0703

Imposar al Sr. Y.L. . la sanció de 100,00-€., com autor 17/08/2015
de la infracció tipificada en l’art. 154.01 del Reglament
de Circulació.

2015 / 0704

Arxiu expedient sancionador per una infracció de
trànsit del Sr. A.J.V.D. corresponent a l'expedient
numero 1500001395.

2015 / 0705

Imposar al Sr. J.P.B. la sanció de 100,00-€., com autor 17/08/2015
de la infracció tipificada en l’art. 94.2 del Reglament de

17/08/2015
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Circulació.
2015 / 0706

Aprovar ampliacions de AD de neteja viaria (5.000€) i
de jardineria (3.000€)

17/08/2015

2015 / 0707

Aprovar l'adjudicació del procediment negociat sense
publicitat per realitzar millora accessibilitat carrer
Bell·lloch a favor de GRUPO SOLER CANO per
37.123,02€ (IVA inclòs)

17/08/2015

2015 / 0708

Aprovar l'adjudicació del procediment negociat sense 17/08/2015
publicitat per realitzar supressió barreres
arquitectòniques carrer Dr. Marañon, Sitges, Lluís
Companys a favor de CONST.GIRALT per 42.227,45€
(IVA inclòs)

2015 / 0709

Aprovació avançament nomina de 100€ a favor del Sr. 17/08/2015
Jose Miguel Ortiz Fernandez de la nomina del mes
d'agost

2015 / 0710

Aprovació modificació de pressupost 18/2015

2015 / 0711

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per entrada 18/08/2015
i sortida de vehicles al c. Jesus, 2 a nom del Sr. Josep
Moya Adell i amb número liquidació 201535847

2015 / 0712

Aprovació contractació de l'Alicia Torres Guillen, com
a tècnic mitjà serveis a les persones, a partir del 20
d'agost i fins la tornada de la titular i com a màxim el
17 de novembre de 2015

18/08/2015

2015 / 0713

Aprovació assignacions regidors juliol 2015

18/08/2015

2015 / 0714

Aprovació imposició generica sancions de trànsit

18/08/2015

2015 / 0715

Aprovació generica sancions de transit

18/08/2015

2015 / 0716

Aprovació arxius expedients sancionadors de trànsit
segons relació adjunta

18/08/2015

2015 / 0717

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500002262 JFL, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

18/08/2015

Codi

Descripció

17/08/2015

Data Alta

2015 / 0718

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient
18/08/2015
sancionador 1500002363 GO,SL, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0719

Desestimar el recurs presentat en mèrits de l’expedient 18/08/2015
sancionador 1400005488 M.I.O.A., incoat per la
infracció de circulació que s'indica, confirmant la sanció
imposada.

2015 / 0720

Aprovar les obligacions reconegudes i ordenació de
pagament de la relació de factures núm. 24_15,
composada per 237 factures, sumant un total de
313.398,99 €

19/08/2015

2015 / 0721

Aprovació 2ª prorroga contracte servei complementari
de monitors del Centre Obert de Ribes "La Casota" de
l'1 de setembre 2015 al 30 de juny de 2016 per un
import de 30.638€

19/08/2015
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2015 / 0722

Aprovació 2ª prorroga contracte servei complementari 19/08/2015
de monitors del Centre Obert de Les Roquetes de l'1 de
setembre 2015 al 30 de juny de 2016 per un import de
55.015€

2015 / 0723

APROVANT LLICÈNCIA D'OBRES MENORS PER A
PINTAR FAÇANA AL C/ BARCELONA, 61 A NOM DE
JOSE MARIA RUBIO FERNANDEZ

19/08/2015

2015 / 0724

Aprovar justificació ajuts activitats de lleure i menjador
de serveis socials estiu 2015 - juliol

19/08/2015

2015 / 0725

Aprovació contractació treballadors socials, la Sra.
20/08/2015
Ester Navarro Molina i Ignacio Javier Botella a partir de
l'1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2015

2015 / 0726

Ocupació via pública per gual a nom de Cecarn,SA
carrer Modistes, 11, liquidació num.201535978

20/08/2015

2015 / 0727

APROVANT LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL
C/ ROGER DE FLOR, 2 BXS-3A A NOM DE MARIA
LOURDES SEGURA APARICIO

20/08/2015

2015 / 0728

Sol·licitant llicència per ocupació domini públic de
21/08/2015
càrrega i descàrrega per mudances al Pg. LLuís
Companys, 69 2-1 a nom del Sr. Jesús González Rios i
amb núm de liquidació 201535958

2015 / 0729

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per taules i
cadires, al carrer Sitges, 28 Bxs. 1, a nom de Carmen
Lozano Macias i amb núm de liquidació 201535966

21/08/2015

2015 / 0730

Sol·licitant llicència per ocupació domini públic per
rodatge cinematogràfic,en diverses localitzacions del
municipi , a nom de Aitor Martos Ortiz, amb núm de
liquidació 201535981

21/08/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0731

Adjudicació del contracte de la pòlissa d'assegurances
dels edificis municipals, del 25/08/2015 al 24/08/2016.

24/08/2015

2015 / 0732

Nomina agost 2015, personal de l'Ajuntament

25/08/2015

2015 / 0733

Pagament de la despesa de la quota patronal de la
Seguretat Social juliol 2015

26/08/2015

2015 / 0734

Resolució recurs expedient sancionador. Número de
relació: 15035041. Comença per (exp. i nom):
1500000147 M.C.I. Finalitza per (exp. i nom):
1500000152 M.C.I.

26/08/2015

2015 / 0735

Resolució al.legació sanció de l'exp. sancionador per
infrancció de circulació. Número de relació: 15035969.
Comença per (expedient i nom): 1500000181 N.M.A. i
finalitza per (expedient i nom): 1500000181 N.M.A.

26/08/2015

2015 / 0736

Resolució al.legació expedient sancionador infrancció 26/08/2015
circulació. Número relació: 15035970. Comença per
(expedient i nom): 15000002439 M.M.V.S. Finalitza per
(expedient i nom): 15000002439 M.M.V.S.

2015 / 0737

Resolució recurs expedient sancionador contra sanció 26/08/2015
imposada. Número de relació: 15035993. Comença per
(expedient i nom): 1500000781 J.C.S.M. Finalitza per
(expedient i nom): 1500000781 J.C.S.M.

2015 / 0738

Excedència per incompatibilitat Sr. Jesús Bedmar

27/08/2015
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Rodríguez al haver guanyat una plaça d'agent de la
Policia Local a l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
2015 / 0739

Incoació expedient sancionador per infracció a les
28/08/2015
normes reguladores de la tinença d'animals domèstics,
exp. Gov/2015-26.

2015 / 0740

Incoació expedient sancionador per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals, exp.
Gov/2015-27.

2015 / 0741

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i 28/08/2015
descàrrega per mudança al Pg. Lluís Companys, 68 i
23 a nom de la Sra. Montserrat Apellaniz Martín i amb
número liquidació 201536010

2015 / 0742

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament del C. Carles Buígas, 57 a nom
d'electrodomèstics Fonoll, SL i amb núm. liquidació
201536015

28/08/2015

2015 / 0743

Ocupació via publica gual c/ Puigmoltó, 38 a nom de
Teodoro Muniategui, liquidació 201536019

28/08/2015

2015 / 0744

Sol.licitant la Sra Encarnacion Jurado Carcelen llicencia 31/08/2015
d'obres menors per pintar façana al cr. Eugeni d'Ors, 55

2015 / 0745

Sol.licitant la Sra Encarnacion Jurado Carcelen
31/08/2015
ocupació via pública per bastida dies 2 i 3 de setembre

28/08/2015

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

3.

Modificació de pressupost

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.
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. 19/2015
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES
ALTES
Per Suplement de crèdit

131.525,10
131.525,10

38.823,10
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Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

92.702,00
131.525,10

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

243.576,10
243.576,10

ALTES
Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

71.457,70
172.118,40
243.576,10

TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES 0,00

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons detall de 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.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. Antonio Martín Alarcón
regidor del Partit Socialista de Catalunya.
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 nou vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya i Partit Popular, quatre vots en contra d’Unitat Municipal 9-CUPPA, i l’abstenció de Corvengencia i Unió, Agrupació d’Electors Fem Poble i Esquerra
Republicana de Catalunya.

4.

Expedient extrajudicial de crèdit – Despeses serveis extraordinaris

Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el
següent:
DICTAMEN,
Vist que el Conveni Col·lectiu d’aplicació pels anys 2012-2016 exposa a l’article 9:
9.9. La borsa d’hores per els següents anys i fins la duració del present Conveni
Col·lectiu serà de 45 hores a l’any, a les que posteriorment s’aplicarà la compensació.
S’establirà un calendari, conjuntament amb el Director d’Àrea o Cap corresponent, el
Departament de Recursos Humans i els representants dels treballadors, dels treballs previstos
tant d’actes a la via pública com de serveis a realitzar als ciutadans, organismes i entitats. Del
calendari referit es donarà compte a la Junta de Govern Local.
Una vegada superades les 45 hores de la borsa de treball, aquestes s’abonaran
econòmicament o es compensaran per descans a criteri del treballador.
L’Ajuntament es compromet a la realització de la valoració de tots els llocs de treball que
constin a la Relació de Llocs de Treball, a la data de 15 de juny de 2014, si en aquesta data no
s’ha realitzat la referida valoració, es deixarà sense efecte la borsa d’hores i es tornarà a
negociar la mateixa.
Els col·lectius afectats per la borsa d’hores són:
-

El personal de les brigades d’obres, jardineria i neteja.
El personal tècnic i administratiu de l’Àrea d’Acció Comunitària i Convivència.
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-

El personal tècnic del Departament de Desenvolupament Econòmic.
Aquests col·lectius s’adaptaran en relació a l’organització de l’Ajuntament i es negociarà a
la Comissió Mixta Paritària.
Els treballs que es podran realitzar a càrrec d’aquesta borsa d’hores són:

-

Els relacionats amb les Festes Majors del Municipi i actes a la via pública.
Els derivats dels serveis essencials i prioritaris de l’Ajuntament.
Els derivats de la relació de l’Ajuntament amb entitats i Organismes.

Per a tot el personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, tal i com s’està fent actualment, i
quan es derivi de casos de força major, es podrà avisar durant el mateix dia dels fets.
La compensació per les hores treballades fora de la flexibilitat horària, que es
descomptarà de la borsa d’hores, pels col·lectius referits anteriorment que la tinguin, serà
l’establert en el Conveni Col·lectiu per a les hores extraordinàries.
Vist que hi ha diferents treballadors que han excedit de les 45 hores establertes en el
article referit i han optat per compensar en descans el 50% de les mateixes i que se li aboni
l’altre 50%.
Les quanties i les persones afectades en el present expedient són les que a continuació
s’estableixen:
Sou anual
MANUEL ARENAS
JACINTO GOMEZ
JUANJO MONTSERRAT
JUAN ANTONIO RAMOS
MARCELO ARENAS
JUAN MANUEL CRUZ
LOURDES GARCIA
ANABEL SANCHEZ
LLUIS SOTO

35.031,93
27.882,26
28.191,28
21.039,48
27.375,28
21.146,64
35.386,44
29.504,56
28.039,53

Núm.
Hores

Cost a
abonar

68,26
74,00
166,50
38,79
137,07
63,00
53,62
98,00
135,75

702,28
605,96
1.378,52
239,68
1.102,01
391,26
557,25
849,18
1.117,88
6.944,01

Seg. Soc

Cost Seg
Social

31,55
36,60
36,60
36,60
36,60
36,60
31,55
31,55
30,90

Cost Total

221,57
221,78
504,54
87,72
403,33
143,20
175,81
267,92
345,42
2.371,30

923,86
827,74
1.883,05
327,41
1.505,34
534,46
733,06
1.117,09
1.463,30
9.315,30

Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 98/2015.
Vist l’informe de Secretaria núm. 132/2015.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2015/0907 .
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1er. Aprovar la despesa i el pagament en concepte de serveis extraordinaris fora de
l’horari ordinari de treball per les quanties que a continuació s’exposen:

MANUEL ARENAS
JACINTO GOMEZ
JUANJO MONTSERRAT
JUAN ANTONIO RAMOS
MARCELO ARENAS
JUAN MANUEL CRUZ
LOURDES GARCIA
ANABEL SANCHEZ
LLUIS SOTO

Sou anual
35.031,93
27.882,26
28.191,28
21.039,48
27.375,28
21.146,64
35.386,44
29.504,56
28.039,53

Núm.
Hores
68,26
74,00
166,50
38,79
137,07
63,00
53,62
98,00
135,75

Cost a
abonar
702,28
605,96
1.378,52
239,68
1.102,01
391,26
557,25
849,18
1.117,88
6.944,01

Seg. Soc
31,55
36,60
36,60
36,60
36,60
36,60
31,55
31,55
30,90

Cost Seg
Social
221,57
221,78
504,54
87,72
403,33
143,20
175,81
267,92
345,42
2.371,30

Cost Total
923,86
827,74
1.883,05
327,41
1.505,34
534,46
733,06
1.117,09
1.463,30
9.315,30

Per import de 6.944,01€ bruts, a càrrec de la partida 40000.920.15100, i la seva despesa
de seguretat social per import de 1.035,61 corresponent als treballadors Manuel Arenas,
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Jacinto Gómez, Juan José Montserrat i Juan Antonio Ramos a càrrec de la partida
32400.171.16000, la seva despesa de seguretat social per import de 546,53 corresponent als
treballadors Marcelo Arenas i Juan Manuel Cruz, a càrrec de la partida 33000.1532.16000, la
seva despesa de seguretat social per import de 521,23 corresponent als treballadors Lourdes
García i Lluís Soto a càrrec de la partida 12100.330.16000, la seva despesa de seguretat social
per import de 267,92 corresponent a la treballadora Anabel Sánchez a càrrec de la partida
13100.341.16000.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un membres
presents que la composen.

5.

Expedient extrajudicial de crèdit – Assistències tribunals de selecció 2014

Francisco José Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el
següent:
DICTAMEN,
Vist l’informe del Cap de servei de recursos humans en relació a les assistències del
tribunal de selecció que han format part en les convocatòries de Treballador/a social, Oficial
segona, Arquitecte tècnic i AODL; segons el que disposa el RD 462/2002 de 24 de maig en
relació a les indemnitzacions per raons de servei.
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
1r. Aprovar en concepte d’assistència a tribunals, segons relació nominal annexa en
aquesta proposta, la despesa per un import total de 648,72€ a les persones designades per
part de l’Escola d’Administració Pública i d’altres administracions, a càrrec de la partida
40003.920.23300 (Altres indemnitzacions/ Serveis Generals).
2n. Notificar l’acord a la/es persona/es interessada/es.
Vist l´informe d´Intervenció núm. 2015/0924
I sense previ debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint membres
presents dels vint-i-un que la composen.
Es troba absent en la votació de la proposta el regidor del Partit Popular Sr. Jose Asin
Fernandez

6.

Expedient extrajudicial de crèdit – Factures de Telefonia

Fran Perona Jiménez, regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta al Ple de la Corporació el següent :
DICTAMEN
Vist que els contractes dels serveis de Telecomunicacions no han estat prorrogats fins el
Ple del mes de setembre de 2015.
Vist que queden pendent d’abonar diferents factures de les empreses TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A. i VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. derivat de la falta de pròrroga dels contractes de
serveis de Telecomunicacions.
Vist l’informe de Cap de secció de sistemes del departament de Noves tecnologies.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords,
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Primer.- Aprovar el pagament de les factures que es relacionen a continuació.

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2015000946
FACT. ABRIL EMPRESA FIXA
2015000947
FACT. ABRIL EMPRESA VARIABLE
2015001407
FACT. MAIG EMPRESA FIXA
2015001408
FACT. MAIG EMPRESA VARIABLE
2015001748
FACT. JUNY EMPRESA FIXA
2015001749
FACT. JUNY EMPRESA VARIABLE
2015002257
FACT. JULIOL EMPRESA FIXA
2015002258
FACT. JULIOL EMPRESA VARIABLE

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2015000905
FACT. ABRIL TELEFONIA MÒBIL
2015001288
FACT. MAIG TELEFONIA MÒBIL
2015001708
FACT. JUNY TELEFONIA MÒBIL
2015002259
FACT. JULIOL TELEFONIA MÒBIL

60D598-111785
60D598-111786
60E598-114543
60D598-114544
60F598-110596
60F598-110597
60G598-110226
60G598-110227

CI0773118665
CI0778068676
CI0782969917
CI0787823710

28/04/15
28/04/15
28/05/15
28/05/15
28/06/15
28/06/15
28/07/15
28/07/15

15/04/15
15/05/15
15/06/15
15/07/15

6.727,60 €
19,98 €
6.727,60 €
53,11 €
6.727,60 €
17,41 €
6.727,60 €
25,47 €
27.026,37
€
2.709,07 €
2.695,39 €
2.703,67 €
2.515,14 €
10.623,27 €

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses corresponents.
Vist l´informe d´Intervenció núm. 2015/0912
En aquest punt de la sessió s’incorporà a la mateixa el regidor del Partit Popular Sr.
José Asin Fernández.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un membres
presents que la composen.

7.

Aprovació conveni i acceptació de la subvenció pel programa de Formació i Inserció
de la Diputació de Barcelona

Francisco Perona Jiménez, president de la Comissió Informativa de Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presento al Ple de la Corporació el següent
DICTAMEN
Vist l’informe de la tècnica d’ocupació , on exposa referent a la resolució de la Diputació
de Barcelona per a l’actuació “Programa de Formació i Inserció en modalitat de Pla de
Transició al Treball”, mitjançant un conveni específic, no catalogat i no susceptible
d’instrumentar-se per via de les Meses de Concertació, en el marc del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Vist que recull l’aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona de 20.000€
per al desenvolupament del PFI-PTT, així com l’assistència tècnica per part dels serveis tècnics
de la Gerència d’Educació de la Diputació.
Atès que el passat Ple del dia 17/03/2015 es va aprovar amb una vigència fins al 31 de
desembre de 2015, prorrogable durant 4 anys, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la
realització d’un PFI-PTT a Sant Pere de Ribes.
Vist que el programa que es desenvolupa a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té dues
especialitats formatives: “Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic” i “Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restaurant i bar”.
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Atès que el pressupost per a la realització del projecte és:

RECURSOS

Tutor/a 1

Tutor/a 2

PROPOSTA DE

IMPORT

FINANÇAMENT
30.232,92€

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

38.701,88€

Dept. d’ Ensenyament –
Generalitat de Catalunya

20.000€

Diputació de Barcelona

4.800€

Ajuntament de Sant Pere de

Personal docent d’especialitat

Ribes
Material Mòdul de cuina

2800€

Sortides formatives

Ribes

Material didàctic de

2.250€

l’especialitat i d’oficina

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

Sortides formatives
Total

Ajuntament de Sant Pere de

98.784,80 €

Atès que s’iniciarà el curs 2015-2016 el proper mes de setembre i caldrà dur a terme la
contractació de la docència.
Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
Aprovar el Conveni de col·laboració amb vigència des del dia de la signatura del mateix
fins el 30 de setembre de 2016 i l’acceptació de la subvenció per l’actuació “Programa de
Formació i Inserció” Codi 15/Y/210562 de la Diputació de Barcelona per un import de 20.000 €.
Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del Conveni.
Notificar a les persones interessades.
No obstant l'exposat, el Ple de la corporació, amb el seu superior criteri, adoptarà l'acord
que estimi més adient.
Vist l´informe d’Intervenció núm. 2015/0929
Vist l´informe de Secretaria núm. 226/2015
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels vint-i-un membres
presents que la composen.

8.

Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs
socials i associacions de cànnabis/o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses

Francesc 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
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DICTAMEN:
La Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2014 va aprovar la suspensió
cautelar de llicències i autoritzacions per a les noves implantacions de l’ús col·lectiu privat
classificat com a activitat de tipus social destinades a clubs i/o associacions de fumadors en
edificis, locals o solars en tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes. La suspensió era pel
termini d’un any i segons plànol de delimitació incorporat a l’expedient classificat segons codi
de sèrie documental 1/2014 (6.1.7.), anomenat Pla Especial de regulació d’usos de clubs de
fumadors en tot el terme municipal, tramitada a l’empara de l’article 73 del TRLLUC. Aquest
plànol de delimitació de la suspensió s’incorpora a aquest expedient en còpia, restant l’original
del mateix amb l’expedient vinculat de pla especial. (DOC 1)
En aquest acord d’aprovació s’esmentava que encara que la suspensió de llicències no
podia durar més d’un any, en el supòsit de tramitació d’instrument de planejament, la durada de
suspensió seria de dos anys en cas d’acumulació. Publicacions de l’acord de suspensió en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari de Vilanova, en data 10 d’octubre de 2014.
De conformitat amb el punt tercer de l’acord de Junta de Govern Local de 30 de
setembre de 2014 en el que s’encarregava als serveis tècnics l’elaboració de l’instrument de
planejament pertinent que regulés les condicions d’emplaçament dels clubs de fumadors i
associacions de cànnabis o altres substàncies legalment permeses al terme municipal de Sant
Pere de Ribes, aquests han procedit a la redacció de l’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE
CÀNNABIS
I/O
D'ALTRES
SUBSTÀNCIES
TÒXIQUES,
ESTUPEFAENTS
O
PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES CONDICIONS D'EXERCIR DE LA
SEVA ACTIVITAT, que es troba inclosa en l’expedient objecte d’aquesta tramitació. (DOC 2)
En Lluís Miret Jacas, Tècnic Superior en Dret d’aquest Ajuntament, ha emès informe
jurídic en data 25 d’agost de 2015, el qual es troba inclòs en l’expedient de referència (DOC 3) i
és en base a aquest que, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Vist l’informe núm. 229/2015 emès per Secretaria.
I.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs
socials i associacions de cànnabis i/o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat; segons el
text que s’adjunta als presents acords. (DOC2)
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’Ordenança
pel termini mínim de 30 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari de Vilanova i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al
BOP.
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text
íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent
a la data de recepció de la notificació.
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la seva publicació.
V. SUSPENDRE pel termini d’UN (1) ANY l’atorgament de llicències ubanístiques
d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a implantacions
d’activitats destinades a clubs i/o associacions de cànnabis, d’altres modalitats de clubs de
fumadors, i/o d’altres activitats en que es consumeixin subtàncies que poden generar
dependència considerades per la Llei 20/1985 com a drogues no institucionalitzades, en
edificis, locals, solars, etc... de tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes d’acord amb el
plànol de delimitació incorporat a l’expedient que s’adjunta com a annex al present acord.
Aquesta suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del TRLUC. (DOC 1)
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VI. PUBLICAR el present acord en el BOPB, en un diari de major difusió de la població,
en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.
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 tretze vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Popular, quatre vots en contra
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Agrupació d’Electors Fem Poble, i l’abstenció d’Unitat
Municipal 9-CUP-PA.

ALTRES ASSUMPTES

9.

Mocions:

9.1.- Moció del Grup Municipal Socialista de suport per preservar la sala històrica de la
Casa de la Vila i a la construcció d’una nova sala de plens funcional en el projecte
d’ampliació de la mateixa Casa de la Vila
Posant en antecedents, cal dir que arran de l’aparició de tèrmits en l’estructura de la
Casa de la Vila, el govern, en aquell moment, va encarregar en data 13 de febrer de 2013 la
redacció d’un programa funcional i tècnic de la Casa de la Vila.
En data 23 de setembre de 2013, es va produir un canvi de govern que va ser
l’encarregat d’adjudicar a l’empresa MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY SLP en data 5 de
novembre de 2013 la redacció del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila i
posteriormente, en data 29 de juliol de 2014 la seva aprovació inicial per la Junta de Govern
Local.
Es va obrir un període d’exposició pública durant el 5 d’agost al 10 de setembre 2014 i es
va fer un període informatiu a la ciutadania a la biblioteca Manuel de Pedrolo a Ribes (de l’1 al
15 de setembre de 2014) i a la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes (del 22 de setembre al 8
d’octubre de 2014).
En data 23 de setembre de 2014, es va aprovar definitivament el projecte bàsic de
reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila i el projecte executiu de la primera fase amb els
corresponents annexes, així com l'estudi de seguretat i salut, havent-se fet, posteriorment, la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i als taulers d'anuncis i web municipals per Junta de Govern
Local.
Aquest projecte, preveu l’enderroc de les parets laterals de la sala històrica de la Casa
de la Vila amb l’objectiu de transformar-la en una sala més àmplia i moderna.
Malgrat això, la nova sala acaba tenint una distribució poc apta per l’exercici de la política
municipal i una capacitat més bé reduïda (aforament de 38 ciutadans i ciutadanes).
El nou govern constituït fruit de les eleccions municipals del 24 de maig, ha estudiat
aquest projecte en profunditat i ha plantejat a tots els grups polítics una modificació del projecte
per preservar la sala històrica i no enderrocar les seves parets, ans el contrari, restaurar les
parets amb el seu paper, el mobiliari i el seu conjunt històric, ja que serà juntament amb
l’escala i el vestíbul, l’únic que es preservi com a part de la història de la Casa de la Vila, així
com la seu institucional i ciutadana.
Per altra banda, aquesta proposta de modificació preveu també la construcció d’una
nova i ampliada sala de plens funcional i moderna amb una distribució adaptada a les
necessitats de l’exercici de la política municipal i una capacitat que fa possible la participació
ciutadana.
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Aquesta proposta ha estat parlada amb tots i cadascun dels grups polítics i atès el suport
explicitat per la majoria del consistori, s’ha encarregat els treballs d’una modificació amb un
cost de redacció de 8.651,50 euros IVA inclòs i un cost de 55.348,96 euros IVA inclòs pel que
fa a l’obra ( ja que s’ha ampliat l’edifici destinat a la nova sala plens).
Un cop aquesta moció hagi estat aprovada, si s’escau, és llavors quan passarà a la seva
aprovació per Junta de Govern Local que n’és l’òrgan competent .
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista, es proposa la següent moció per a la
seva aprovació,
Primer. Sol·licitar el suport dels grups municipals del Plenari de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes al document de modificació del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa
de la Vila per tal de preservar la sala històrica de la Casa de la Vila i per altra banda, la
construcció d’una nova sala de plens funcional i moderna amb una distribució adaptada a les
necessitats de l’exercici de la política municipal i amb una capacitat (aforament de 70 ciutadans
i ciutadanes) que faci possible la participació ciutadana.
Segon. Posar en coneixement de l'òrgan competent per a la seva aprovació, que és la
Junta de Govern Local, el suport dels grups municipals a aquesta moció.
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 dotze vots a favor del
Partit Socialista de Catalunya, Agrupació d’Electors Fem Poble i Partit Popular, i nou vots en
contra de Convergència I Unió, Unitat Municipal 9-CUP-PA i Esquerra Republicana de
Catalunya.
En aquest punt de la sessió surt de la mateixa el regidor del Partit Popular Sr. José
Asin Fernández.

9.2.- Moció amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes en el darrers mesos, que
presenta Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
La violència de gènere no és un problema que afecti en l’àmbit privat, únicament. Al
contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostre societat.
Es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet de ser-ho, per ser
considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i
capacitat de decisió.
Amb aquest convenciment va néixer la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere. Una Llei reconeguda i, fins i tot, premiada com una de les
millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones que estableix un sòlid i complet marc
legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o
excompany sentimental.
Malgrat això, les dones segueixen patint violència de gènere, i el nombre d’assassinats
es manté en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de
dones i menors commocionant a tot el país. Aquest estiu, concretament, s’ha convertit en un
període tràgic, en el qual s’han registrat el major nombre d’assassinats des de 2010.
Una violència a la qual no podem ni volem romandre impassibles. Pel Partit dels
Socialistes de Catalunya, la igualtat entre dones i homes és un principi fonamental. El
reconeixement d’un estat social i democràtic de dret, el qual propugna com a valors superiors
del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia i la igualtat, ha de ser traduïda en la plena
consideració de les dones com a subjectes de drets de ciutadania. No obstant això, la
ciutadania de les dones encara no està consolidada i freqüentment es troba en dubte. Enfront
això, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin i l’allunyin del vaivé
de les conjuntures polítiques.
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Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de
gènere, que garanteixi una resposta efectiva a les dones que pateixen violència, així com als
seus fills i filles, generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-lo.
La situació de violència que pateixen les dones ens exigeix avançar fent complir el
conveni d'Istanbul, que aborda de manera integral la violència contra les dones. Ens exigeix
avançar fent un gran acord per una societat segura i lliure de violència contra les dones que
impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la violència
de gènere, sense escatimar esforços, mitjans i recursos.
Per totes aquestes raons, des de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes es proposa
l’aprovació de la següent moció, en la qual s’insta al Govern de l’Estat espanyol, i de la
Generalitat de Catalunya si s'escau, a adoptar i promoure un acord social, polític i institucional
contra la violència de gènere per construir una societat segura i lliure de violència contra les
dones, amb els següents punts:
Primer. Reposar i dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut
retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència
social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes,
com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Als pressupostos Generals de l'Estat 2016,
multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere.
Segon. Creació de la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere en cada
Comunitat Autònoma.
Tercer. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen, i han de seguir exercint, els serveis socials
municipals i centres d’atenció a la dona pel desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la
Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència.
Quart. Endegada, en els Jutjats especialitzats en violència de gènere, de
l'Acompanyament Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de
violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des
del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
Cinquè. Establiment de protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les
dones que han retirat la denúncia per violència de gènere. Cal recordar, en aquest cas, que a
Sant Pere de Ribes es va aprovar el protocol municipal per l'abordatge de la violència
masclista, el qual es començarà a desenvolupar properament amb la creació d'una mesa de
treball pel seu desplegament, amb la participació de Serveis Socials i Policia Local. Així mateix,
es realitzaran tallers de prevenció de la violència de gènere en l'adolescència als centres de
secundària del municipi.
Sisè. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
Setè. Incorporar al currículum escolar la formació específica en igualtat, educació
afectiu-sexual i de prevenció de la violència de gènere, en totes les etapes educatives.
Vuitè. Endegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes
de violència de gènere.
Novè. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant d'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a membres de l’advocacia, forenses i equips psicosocials que intervinguin en
els Jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificada, prèviament a ocupar el seu
lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.
Desè. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei
de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la
dona, tal i com exigeix la Recomanació General nº 19 de la Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona el Conveni del Consell d'Europa sobre
prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul),
ratificats ambdós, per part del govern de l'estat espanyol.
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Onzè. Traslladar els presents acords a les administracions anteriorment esmentades.
En aquest punt abandonen la sessió el regidor del Partit Populart Sr. José Asin
Fernández i el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya Sr. Josep Graells i Ros
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels dinou membres
presents dels vint-i-un que la composen.

9.3.- Moció de suport dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a
l’acollida de població refugiada
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució,
de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades
continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el
suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de
refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit
associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin
resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, des de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, es proposa l'adopció dels
acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
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Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions
municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i
l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir Sant Pere de Ribes per
acollir les persones sol·licitants, amb col·laboració del teixit associatiu del municipi.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir
una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
En aquest punt de la sessió surten de la mateixa els regidors de Convergència i Unió
el Sr. Lluis Giralt Vidal i la Sra. Esther Morales Miguel.
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I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels disset membres
presents dels vint-i-un que la composen.

9.4.- Moció per a realitzar un cens dels locals públics sense ús i adequar-los per al
lloguer d’emprenedors, que presenten els grups municipals Agrupació d’Electors
Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya
En aquest punt de la sessió surt de la mateixa l’Alcaldessa Sra. Abigail Garrido Tinta
passant a Presidir la sessió el Primer Tinent d’Alcalde Sr. Josep Moya Ibáñez.
En l’actual context de crisi i de atur, ens trobem amb que molts locals comercials de
l’Ajuntament es troben sense llogar. En són casos flagrants, per citar només alguns exemples,
els de la Vinya d’en Petaca o els del Mercat del Parc Central de Les Roquetes. En àmbdos
casos, els locals necessiten d’una inversió inicial per part de els/les emprenedors/es per a
reformar els seus interiors, la qual cosa dificulta el lloguer.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:

ACORDS:
1. Realitzar un cens públic dels locals i equipaments buits de titularitat municipal i crear
una borsa de lloguer públic accesible i clara per a emprenedors i emprenedores.
2. Ampliar aquest cens a aquells locals privats comercials sense ús i la seva disponibilitat.
3. Incloure per als pressupostos de 2016 una partida per a la rehabilitació d’aquests locals
en unes condicions mínimes per a que puguin llogar-se sense que els emprenedors
tinguin que fer grans inversions en remodelar-los.
4. Donar a conèixer, a través de serveis socials, la iniciativa a aturats i aturades de llarga
duració i informar-los de les ajudes públiques disponibles per a obrir nous negocis al
municipi.
5. Contactar amb experts que assesorin a l’Ajuntament de les necessitats comercials del
municipi i quin tipus de negoci creuen que seria el més viable per a cada tipus de local i
emprendor/a.
6. Per últim, proposem que si es duu a terme aquesta proposta, es faci un seguiment que
s’encarregui de quantificar l’èxit de la iniciativa.
Quan es dona la paraula al Sr. Moreno de Fem Poble, s’incorpora a la sessió
l’Alcaldessa Sra. Abigail Garrido Tinta, passant a Presidir-la de nou.
Al llarg del debat, es recull la proposta feta pel Sr. Joan López Fernández d` Unitat
Municipal 9-CUP-PA, d´establir unes bases d´adjudicació d`aquests locals on es valorin els
llocs de treball que generi l´activitat que es presenti, i la tipologia de l´empresa (si fos
cooperativa o altres col.lectius).
Aixímateix, es recull la proposta de la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, de sol.licitar a
la Diputació de Barcelona, suport que ens ajudi a fer tot això possible, i a més, que es creï una
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Mesa amb els representants dels grups polítics per tal de poder elaborar conjuntament
aquestes propostes que puguin plantejar els tècnics de la Diputació de Barcelona.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció e incorporar a la mateixa les propostes
plantejades, pel vot unànime dels divuit membres presents dels vint-i-un que la composen.
Es troba absent en la votació el Sr. Antonio Martín Alarcón regidor del Partit
Socialista de Catalunya.

9.5.- Moció per a l’estudi de l’obertura del pàrquing de la Vinya d’en Petaca com
aparcament públic, que presenten els grups municipals Agrupació d’Electors Fem
Poble i Esquerra Republicana de Catalunya
Creiem que el pàrquing municipal sota la plaça de la Vinya d’en Petaca, a Les Roquetes,
està infra-utilitzat. Disposa de dues plantes i més de 200 places d’aparcament.
Com saben els veïns i veïnes que utilitzen aquest espai o fan gestions a la Vinya d’en
Petaca, la zona no disposa de gaires places d’aparcament a l’exterior per la singular retícula
urbana del barri de la Cervereta, mentre que el pàrquing, dissenyat per acollir els veïns de les
cases de la Vinya d’en Petaca, mai ha estat a ple rendiment. Per aquest motiu, creiem que
seria positiu fer un estudi de viabilitat de reconversió del pàrquing en públic.
Creiem que es pot acordar amb els propietaris i arrendataris de les places
d’aparcament el manteniment d’aquestes dins un pàrquing públic sota les condicions que
recomani l’estudi de adaptació.
Així mateix, considerem que aquest pàrquing públic hauria de preveure la gratuitat per
als col·lectius amb mobilitat reduida, per aquelles persones socio-econòmicament vulnerables i
per als veïns i veïnes que fassin gestions amb l’administració de l’Ajuntament.
Creiem que a més a més, aquest pàrking públic, de dur-se a terme, podría fer-se servir
per accedir als comerços de la zona, que podrien donar descomptes d’aparcament per
consumició, a l’estil del que es fa al pàrquing del Mercat Central de Vilanova i la Geltrú.
Per últim, considerem que, d’aprovar-se la moció i amb un estudi de viabilitat favorable,
seria convenient que les obres a realitzar fossin fetes per persones a l’atur del municipi, per tal
de fomentar el treball local.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:

ACORDS:
1. Realitzar un estudi de viabilitat per a l’adaptació del pàrquing de la plaça de la Vinya
d’en Petaca en pàrking públic.
En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. Antonio Martín Alarcón
regidor del Partit Socialista de Catalunya.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels dinou membres
presents dels vint-i-un que la composen.
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9.6.- Moció per a l’estudi de l’obertura del WIFI dels equipaments públics municipals, que
presenten els grups municipals Agrupació d’Electors Fem Poble i Esquerra
Republicana de Catalunya
A l’actualitat, diversos equipaments municipals disposen de wifi restringit amb
contrasenya. Des de Fem Poble creiem que podem aprofitar aquesta situació per a crear una
xarxa d’espais de connexió gratuita. D’aquesta manera, creiem que l’obertura del wifi pot fer
que creixi l’assistència i vitalitat d’aquests espais. A més a més, aquesta iniciativa ajuda a
democratitzar l’accés a l’informació a través de la xarxa.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:

ACORDS:
1. Realitzar un mapa/llistat dels equipaments públics amb wifi.
2. Estudiar la viabilitat tècnica i jurídica de l` obertura (per exemple, que no destorbi el
funcionament dels equipaments).
3. Un cop oberts els punts de connexió, fer-ho públic a la web de l’Ajuntament i a El Comú
per tal de que els veïns i veïnes puguin conèixer la iniciativa i gaudir-la.
I desprès de celebrat el debat, es procedeix a la votació de la proposta.
El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot unànime dels divuit membres
presents dels vint-i-un que la composen.
Es troba absent en la votació el Sr. Tomas Carandell Baruzzi regidor d’Unitat
Municipal-9 CUP.

10. Renúncia i acceptació càrrec nou regidor PP
Vist l’escrit presentat en data 15 de setembre de 2015 i núm. de registre d’entrada en
aquest Ajuntament 2015011905 pel Sr. JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ, regidor d’aquesta
Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, i
que va prendre possessió del seu càrrec en data 13 de juny del mateix any com a representant
del PARTIT POPULAR (PP), en el qual manifesta de mode clar la seva renúncia voluntària i
irrevocable al càrrec de regidor.
Vistos els articles 182 de la LOREG i 9.4 del ROF, així com el contingut de la Instrucció
de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, que va deixar sense efecte la instrucció de
19 de juliol de 1991, sobre substitucions de càrrecs representatius municipals.
Atès que el següent per l’ordre de llista electoral seria el Sr. ALEJANDRO TIBURCIO
CANO, és difunt.
Atès que en data 15 de setembre de 2015 i núm. de registre d’entrada 2015011906
presenta la seva renúncia a ser proclamada electe i cobrir la vacant de regidora que li pertoca
per l’ordre de llista electoral la Sra. LALLA MINA ALAOUI MRANI ZAAZAA.
Atès que en data 15 de setembre de 2015 i núm. de registre d’entrada 20150119035
presenta la seva renúncia a ser proclamada electe i cobrir la vacant de regidora que li pertoca
per l’ordre de llista electoral la Sra. GUADALUPE NOGALES ÁLVAREZ.
Atès que la següent persona del PARTIT POPULAR (PP) que li correspon cobri la
vacant, el Sr. RAÚL SÁNCHEZ VILLENA, ha presentat acceptació expressa en escrit de data
15 de setembre de 2015 i núm. de registre d’entrada 2015011936, el seu desig d’incorporar-se
com a regidor a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Prendre raó de la renúncia presentada pel Sr. JAVIER RODRIGUEZ
MÉNDEZ, regidor d’aquest Corporació des de les passades eleccions municipals celebrades
en data 24 de maig de 2015, i que va prendre possessió del seu càrrec en data 13 de juny del
mateix any com a representant del PARTIT POPULAR (PP), la qual tindrà efectes des de la
data de 22 de setembre de 2015.
SEGON.- Prendre raó de les renúncies presentades pels dos candidats següents de la
llista del PARTIT POPULAR (PP), la Sra. LALLA MINA ALAOUI MRANI ZAAZAA i la Sra.
GUADALUPE NOGALES ÁLVAREZ.
TERCER.- Oficiar a la Junta Electoral Central als efectes que procedeixi a l’expedició de
la credencial del regidor electe a favor del candidat següent de la llista electoral de PARTIT
POPULAR Sr. RAÜL SÀNCHEZ VILLENA, amb la finalitat de cobrir la vacant, previ compliment
dels requisits legalment establerts.
El Ple de la Corporació pren raò de la renuncia del regidor Sr. Javier Rodriguez Mèndez.

11. Mocions, precs i preguntes

11.1 Respostes a les preguntes formulades en el Ple de data 21 de juliol de 2015
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSEP GRAELLS - ERC-AM
1.Quina és l’actual situació del cens que es va fer dels pisos buits i expedients
sancionadors dels mateixos. URBANISME
En aquesta data l'estudi dels habitatges buits està finalitzat. Per tal de tractar tots els
assumptes i/o procediments a realitzar en relació al mateix, s'ha constituït internament la Mesa
per l'habitatge i la convivència. En seu d'aquella Mesa s'ha decidit iniciar una sèrie de reunions
amb les entitats bancàries que tenen habitatges buits al municipi. Per altra banda, s'està
valorant iniciar el procediment per a la imposició d'un recàrrec del 50% de la quota líquida de
l'IBI a tots aquells immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
2.Quines són les intencions del nou govern envers de Rocamar? En quina situació està i
sol·licita la creació d’una mesa de treball on intervingui tothom implicat. Com estan els tràmits?
URBANISME
El govern va tenir una reunió amb els representants de Rocamar per tal de conèixer la
situació a dia d’avui de les demandes i els neguits del veïns.
En aquesta reunió es van tocar tots els temes de forma genèrica i ens vam emplaçar per
tal de fer un calendari de reunions específiques.
La primera reunió serà al mes d’octubre per parlar de l’àmbit d’actuació.
3.Fets que van passar el 20 de juny al Correfoc de la Festa Major de Sant Joan: incident
pl. Llobregat amb la crema d’un xipré. Com estan els problemes del PAU i si està tot ben
reglamentat i correcte. CULTURA ROQUETES
L’informem que en assumir les competències com a equip de govern hem detectat que
aquesta problemàtica no està solucionada a nivell d’Ajuntament.
És un dels nostres objectius com a equip de govern que durant aquesta legislatura quedi
solucionat el tema, i establir els circuits i tramitació administrativa que permetin que el municipi
compti amb Plans d’Autoprotecció o Plans d’Emergència Municipal en les activitats i
instal·lacions ens què aquests siguin preceptius.
4.Si els podrien fer saber com està el tema dels fets desgraciats del gos que va morir a
les dependències de la policia local. Si l’Ajuntament té instal·lacions adequades i un protocol al
respecte. SALUT
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En referència al dissortat succés amb un gos del passat 6 de juny, s’ha parlat amb el
titular de l’animal i a partir d’aquí s’ha acordat refer i millorar (en instal·lacions i accessoris)
l’espai temporal per a gossos perduts, que degut a les obres de millora de l’edifici de Can Puig
havia quedat afectat.
Per altre banda, s’ha traslladat al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de la
Mancomunitat (CAAD Penedès – Garraf) la possibilitat de que es puguin intensificar els seus
serveis en cap de setmana, a més de refrescar i millorar els processos de comunicació i
coordinació interna.
5.Criteris del retorn dels legionaris per Setmana Santa. Ho han sabut per la premsa
comarcal. CULTURA ROQUETES
L’equip de govern té la intenció de no intervenir en la programació pròpia d’una entitat.
En tractar-se d’una activitat organitzada per un tercer, considerem que és l’entitat la que
ha de decidir la configuració de la mateixa. Considerem que el fet que l’Ajuntament doni suport
econòmic a una activitat sòciocultural determinada no li dona potestat per intervenir en la seva
concepció i és fonamental mantenir i, fins i tot potenciar, la llibertat d’expressió i autonomia de
les entitats, sempre que les seves activitats s’emmarquin dins el marc normatiu vigent. El
contrari suposaria un intervencionisme del qual no som partidaris.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9-CUP-PA

1.Casa de la Vila: coneixement visita i possibles canvis. Volen saber si això suposarà
modificacions d’algun tipus. El Local: obres que haurien d’haver començat. URBANISME
L’equip de govern ha treballat en els darrers mesos en valorar el projecte de la Casa de
la Vila: Fruit d’aquesta valoració ha mantingut reunions amb tots el grups municipals per tal de
fer una modificació i preservar la sala històrica de la Casa de la Vila.
La cronologia de les obres de “El Local” a partir de l’aprovació del projecte ha estat el
següent:
* En data 24 de març de 2015 es va aprovar l’expedient de contractació del procediment
negociat amb publicitat de la contractació per a execució de les obres descrites en el projecte.
* En data 30 d’abril de 2015 es reuneixen membres de la Mesa de Contractació, amb la
finalitat de qualificar la documentació de procediment negociat amb publicitat.
* Es presenten les següents empreses
- Grupo Soler Cano 2007 S.L.
- Construccions Giralt SL
-Alvid integral de restauració SLU
- Metric integra S.L.
-VORACYS S.L.
- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.
-EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.
* En data 11 de maig de 2015 s’adjudica a VORACYS S.L. la contractació de les obres.
* En data 18 d’agost de 2015 se signa contracte del procediment negociat amb publicitat
per a la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de reparació de l’estanqueïtat i
estabilitat estructural, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l’equipament
“Centre Cívic “El Local”.
Actualment s’estan iniciant els tràmits previs a l’inici de les obres i s’ha de presentar per
part de l’empresa el Pla de seguretat i salut.
2.Pla de xoc pobresa energètica: sol·liciten dades del que està significats i volen saber
també el nivell de desenvolupament de les actuacions. SERVEIS SOCIALS
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L’objectiu del Pla de Xoc es dotar de recursos per evitar o pal·liar els efectes de la
Pobresa Energètica sobre la ciutadania del nostre municipi, així com afrontar les diverses
situacions que aquesta genera.
En el Pla de Xoc es van aprovar les següents mesures:
1.Programa d’urgència per prevenir la pobresa energètica.
Durant l’any 2015, de gener al 17 de setembre, s’han beneficiat 416 persones d’ajuts
econòmics per diferents conceptes , d’aquests s’han destinat 31.022,09 € a subministraments.
A més de realitzar el Informes Socials necessaris per garantir segons la Llei 20/2014, de
29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya,) que no es produirà cap tall de subministrament a persones en situació de
vulnerabilitat acreditada pels Serveis Socials.
Pel que fa al Conveni signat amb la Companyia d’Aigües – SOREA per a gestionar EL
FONS DE SOLIDERATIT s’han realitzat 76 sol·licituds, sent beneficiaris 229 persones , i havent
destinat en total 7.599,87 €. Cal tenir en compte que algunes dels ajuts sol·licitats a l’empresa
són per tot l’any 2015, però encara no és pot calcular la despesa que suposarà el consum de
l’aigua del tercer i quart trimestre del 2015.
2.Treball per combatre l’exclusió i la marginalitat generada per la Pobresa Energètica.
L’objectiu d’aquesta acció és coresponsabilitzar a les companyies de la realitat que esta
patint la ciutadania.
L’empresa amb la que és manté coordinació més estreta, àgil i amb moltes facilitat de
comunicació és la que gestiona el Servei d’Aigües, amb la resta de companyies
subministradores la coordinació tal i com marca la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya,) és per evitar
els talls de subministrament a persones en situació de vulnerabilitat acreditada amb un Informe
Social des de Serveis Socials.
3.Pel consum energètic sostenible i responsable.
De les accions que es proposaven en aquest punt, les que actualment s’està iniciant són
les sessions grupals: al mes de setembre s’ha incorporat a l’equip de Serveis Socials dos
treballadors Socials que portaran a terme les sessions grupals amb persones derivades de
Serveis Socials i beneficiaris dels ajuts per treballar conceptes com: Contractació , consum,
bonus social, discriminació horària, trams de consum, potencia contractada, infraestructura de
baix consum, etc.
3.Situació de l’adjudicació de la llar d’infants l’Espígol. Terminis. EDUCACIÓ
Us informem que ha estat adjudicada a la Cooperativa El Cargol per dos anys, fins el 31
d’agost de 2017, prorrogable dos anys més.
4.En relació al tema dels legionaris, volen conèixer la voluntat del govern. CULTURA
ROQUETES
L’equip de govern té la intenció de no intervenir en la programació pròpia d’una entitat.
En tractar-se d’una activitat organitzada per un tercer, considerem que és l’entitat la que
ha de decidir la configuració de la mateixa. Considerem que el fet que l’Ajuntament doni suport
econòmic a una activitat sòciocultural determinada no li dona potestat per intervenir en la seva
concepció i és fonamental mantenir i, fins i tot potenciar, la llibertat d’expressió i autonomia de
les entitats, sempre que les seves activitats s’emmarquin dins el marc normatiu vigent. El
contrari suposaria un intervencionisme del qual no som partidaris.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. LAURA MARCOS - UM9-CUP-PA

1.Volen saber les dades de matriculació definitiva de les llars d’infants i les
preinscripcions a l’escola d’adults. EDUCACIÓ
Us adjuntem uns quadres amb la informació que demaneu.
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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

RIBES

22

ACCÉS CFGS

RIBES

30

ACCÉS UNI

RIBES

10

ANGLÈS 1

RIBES

25

ANGLÈS 2

RIBES

25

ANGLÈS 3

RIBES

25

GES 1

ROQUETES

24

GES 2

ROQUETES

36

INFORMÀTICA

RIBES

24

INFORMÀTICA

ROQUETES

16

INTRUMENTAL 3

RIBES

24

AULA OBERTA IOC

ROQUETES

20

INSTRUMENTAL 1

0

ALTRES

0
TOTAL

281

El nombre d’infants matriculats a les llars d’infants municipals a data d’avui són els
següents:
EL CARGOL

L'ESPÍGOL

ELS TRES PINS

Matriculats

0-1

4

8

4

16

1-2

26

24

24

74

2-3

38

20

58

116

TOTALS

68

52

86

206

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CiU-ViA
1.Volen saber com està el procés per les obres del Local (s’havia de realitzar una
obertura de pliques). URBANISME
La cronologia de les obres de “El Local” a partir de l’aprovació del projecte ha estat el
següent:
* En data 24 de març de 2015 es va aprovar l’expedient de contractació del procediment
negociat amb publicitat de la contractació per a execució de les obres descrites en el projecte.
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* En data 30 d’abril de 2015 es reuneixen membres de la Mesa de Contractació, amb la
finalitat de qualificar la documentació de procediment negociat amb publicitat.
* Es presenten les següents empreses
- Grupo Soler Cano 2007 S.L.
- Construccions Giralt SL
-Alvid integral de restauració SLU
- Metric integra S.L.
-VORACYS S.L.
- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.
-EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.
* En data 11 de maig de 2015 s’adjudica a VORACYS S.L. la contractació de les obres.
* En data 18 d’agost de 2015 se signa contracte del procediment negociat amb publicitat
per a la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de reparació de l’estanqueïtat i
estabilitat estructural, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l’equipament
“Centre Cívic “El Local”.
Actualment s’estan iniciant els tràmits previs a l’inici de les obres i s’ha de presentar per
part de l’empresa el Pla de seguretat i salut.
2.Estat de les obres de la Casa de la Vila, del Castell i del Teatre de Les Roquetes.
URBANISME
L’equip de govern ha treballat en els darrers mesos en valorar el projecte de la Casa de
la Vila: Fruit d’aquesta valoració ha mantingut reunions amb tots el grups municipals per tal de
fer una modificació i preservar la sala històrica de la Casa de la Vila.
Les obres incloses en el PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE RIBES
estan pràcticament finalitzades, si bé resta pendent l’aprovació del PROJECTE MODIFICAT DE
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE RIBES presentat per JGL des del dia 31/08/2015 que
inclou les següents actuacions:
-Modificacions del projecte degut a increment i/o disminució d’amidaments d’algunes de
les partides del projecte.
-Substitució d’una biga de fusta de la coberta de la cor en mal estat.
-Substitució del dintell de fusta de la porta lateral d’accés a l’edifici principal des de la
plaça.
-Reparació de l’ampit de pedra fissurat d’una finestra lateral del primer pis de la torre.
-Col·locació d’un passamà metàl·lic al damunt de la barana de l’escala interior de la
planta baixa.
-Condicionament mínima de la instal·lació elèctrica actual de l’edifici principal.
Els canvis impliquen un increment de 7.546,48 € (amb IVA i baixa inclòs) essent el 9,778
% en relació al pressupost del projecte adjudicat a CONSTRUCCIONS GIRALT, SL., l’import
total del PROJECTE MODIFICAT és de 84.720,28 (amb IVA i baixa inclòs)
Durant la setmana del 28 de setembre a 2 d’octubre està previst que l’empresa
AMBIENT SERVEI, S.L. procedeixi a realitzar un tractament per a insectes xilòfags pel control
dels corcs de les bigues de fusta i llindes de l’edifici.
Volen saber com està el tema del pas de vianants de Vallpineda (modificació de
pressupost). S’ha signat el conveni? VIA PÚBLICA
En aquesta data s'està fiscalitzant l'aprovació d'aquell conveni per tal que pugui ser
aprovat per la Junta de Govern Local.
4.S’han fet passes pel concurs de posar en lloguer l’habitatge de Sant Pau? CULTURA
RIBES
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L’informem que un cop finalitzades les obres d’adequació de la masia, actualment els
Serveis Tècnics municipals estan redactant la documentació necessària per a poder procedir a
dur a terme el procediment corresponent.
La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada ahir dilluns 21 de setembre, ha aprovat
el requeriment a l’antic ermità per tal que retiri les seves pertinences de l’habitatge i retorni les
claus de la masia i de l’ermita, mitjançant el dipòsit de les mateixes a les dependències
municipals de Can Puig, abans del 30 d’octubre de 2015.
Un cop realitzat aquest retornament, es podrà procedir a obrir el nou concurs de licitació.
5.Camí de Puigmoltó a els Cucons (pilona per bicicletes i vianants). Pregunta si s’ha
posat? S’ha canviat el criteri? MEDI AMBIENT
No, no s’ha canviat el criteri. S’han de posa les pilones i la senyalització. Encara no han
finalitzat les obres.
6.Volen saber quin criteri es va seguir pel repartiments de taules a dues activitats que es
van realitzar el 5 de juliol. Només es van atorgar als de la trobada de plaques de cava i als
col·leccionistes de punts de llibre no. CULTURA RIBES (S’adjunten tres instàncies
relacionades).
En data 25/03/15 l’entitat Joventut Ribetana CF va presentar la instància E2015003945
de 25/03/15 comunicant la realització de la Sardinada Botifarrera el 04/07/15 a la zona de Bosc
de’n Plaça i sol·licitant la cessió de taules, entre d’altres materials.
En data 21/05/15 el Regidor d’Esports va trametre resposta a l’entitat Joventut Ribetana
CF comunicant la reserva de 10 taules per a l’esmentada activitat.
En data 16/04/15 l’entitat Associació de Veïns del Barri del Palou va presentar la
instància E2015005367 comunicant la realització de la VIII Trobada d’intercanvi de plaques de
cava el 5 de juliol de 10 a 14h a la plaça Maria Mercè Marçal i sol·licitant la cessió de 20 taules
per part de l’Ajuntament per a poder dur a terme l’activitat.
En data 27/04/15 el Regidor de Cultura va trametre resposta a l’entitat Associació de
Veïns del Barri del Palou comunicant la reserva de les 19 taules disponibles a l’Ajuntament per
a la realització de l’activitat.
D’aquesta manera quedaven reservades per a aquestes activitats la totalitat de taules de
què disposa l’ajuntament per a cedir a les entitats.
En data 26/05/15 l’entitat Xacavi Associació Cultural va presentar la instància
E2015007290 comunicant la realització de la IV Trobada d’intercanvi de punts de llibre el 5 de
juliol de 10 a 14h a la plaça Marcer. En la mateixa instància sol·licitava l’ús del següent
material: 12 taules i 20 cadires i afegia “ens combinarem aquest material amb el que utilitzarà
l’altra trobada (de plaques de cava)”.
El Servei Tècnic de Cultura va realitzar contacte telefònic amb l’Associació de Veïns del
Barri del Palou per exposar la coincidència d’aquestes dues activitats, i aquesta es va mostrar
disposada a compartir el material cedit amb l’entitat Xacavi.
En data 11/06/15 el Regidor de Cultura en funcions va trametre resposta a l’entitat
Xacavi Associació Cultural explicant que “el Servei de Cultura, Esports i Joventut ha cedit totes
les taules disponibles a una altra entitat en haver fet una petició anterior, els recomanem
contacte directe amb l’Associació de Veïns del Palou que es mostren d’acord en prescindir
d’una part del material que tenen atorgat. Pel que fa a les cadires i per coincidència amb altres
actes de Festa Major no n’hi haurà cap que us puguem deixar”.
En converses telefòniques posteriors del Servei Tècnic de Cultura amb l’Associació de
Veïns del Barri del Palou, aquesta entitat va informar que havia ofert quatre taules del material
cedit a l’entitat Xacavi, però aquesta entitat no va acceptar l’oferiment ja que en necessitaven
12.
7.Sol·liciten informe del cap de RRHH sobre el procés de recuperació de diversos
treballadors amb l’entrada de la nova legislatura. RECURSOS HUMANS
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Com a Recursos Humans s’informa que en els processos de recuperació mèdica dels
treballadors, nosaltres sols rebem els comunicats de baixa, confirmació o alta. Els facultatius
són els encarregats de supervisar l’evolució dels mateixos.
8.Volen saber els criteris pel retornament dels legionaris. CULTURA ROQUETES
L’equip de govern té la intenció de no intervenir en la programació pròpia d’una entitat.
En tractar-se d’una activitat organitzada per un tercer, considerem que és l’entitat la que
ha de decidir la configuració de la mateixa. Considerem que el fet que l’Ajuntament doni suport
econòmic a una activitat sociocultural determinada no li dona potestat per intervenir en la seva
concepció i és fonamental mantenir i, fins i tot potenciar, la llibertat d’expressió i autonomia de
les entitats, sempre que les seves activitats s’emmarquin dins el marc normatiu vigent. El
contrari suposaria un intervencionisme del qual no som partidaris.

11.2

Preguntes
- Javier Rodríguez (PP): No.
- Sr. Fran Moreno (Fem Poble):

- Bé, nosaltres ara passarem unes postals, que podeu fer una ullada... us comento la
situació: són unes postals que han elaborat els veïns de Valles Altos., em consta que tenim
alguns veïns presents aquí... volem fer una ampliació de les fotografies que ens han passat...
encara que això sembli fotografies de la Guerra Civil o de temps del primer franquisme, amb
barraquisme, llocs mal cuidats, carrers sense asfaltar, ... si us fixeu, hi ha contenidors moderns
i hi ha cotxes, resulta que la situació de Valles Altos segons ens han informat els veïns, en més
d’una ocasió, és una situació de que no hi ha una urbanització, no hi ha una recepció per part
de l’Ajuntament, hi ha problemes d’abastament d’electricitat i ha molta gent gran que no té una
alternativa d` on anar a viure, tema de deixalles el mateix i, no obstant, segons ens han fet
arribar, paguen l` impost de l’IBI, han patit una sèrie de circumstàncies, no estic acusant a
aquest govern ni a l’anterior, hi ha una sèrie de coses que s’han anat succeint, però la
conseqüència i mirant el present, sobretot el present i en el futur d’ells que crec que és
totalment lícit, tenim que solucionar, vull dir, és una urbanització que no està consolidada... a
vegades parlem d’aquesta paraula, de consolidar, doncs bé consolidem-la, fem un lloc digne,
no pot ser que arribis a un carril bicicleta amb una vorera ampla fins a l’entrada de la
urbanització i un cop arribis a la urbanització et trobis amb camins sense asfaltar, amb bonys,
amb coses que es tenen que reparar els propis veïns, llavors fem un prec a l’alcaldessa per tal
de que pugui contactar amb ells quan es posin en contacte amb vostè, que estem convençuts
de que ho farà igualment, no fa falta que li diguem nosaltes, però sí que volem fer pública
aquesta denúncia, que segurament en Lluís que també va estar a les Roquetes i vostè, perdó,
que vostè no hi era, però segur que la Paqui Carrasquilla ho va veure també, van muntar una
parada a la Fira de la UCER mentre vostè era a Madrid, eh que no passa res, que era fora del
municipi, però que vull dir que van muntar una parada que exposaven totes aquestes postals i
fotografies i bé que donaven a conèixer aquest problema tant concret i que creiem que s’ha de
buscar una solució definitiva... i també emplaço a la resta de forces polítiques a que puguem
treballar en aquesta línia, de que, sabem que el problema és molt complicat de resoldre però
fem voluntat política i pensem que no pot ser que desprès de quaranta anys aquests veïns
encara estiguin en la situació en la que estan.
- En segon lloc i com també em consta que vostè s’ha reunit amb els veïns de Rocamar,
també parlem dels veïns de Rocamar, tenen una problemàtica que vostè ja coneix. Nosaltres
només volem recordar-li que els segueixi escoltant, que intenti solucionant els problemes que
tenen... tenen unes problemàtiques concretes, vostè les coneix, es van reunir fa poc, té el
nostre suport també a que pugui trobar solucions concretes, també ho fem ampli als altres
grups polítics perquè creiem que és important, i ara anirem una mica a punt més concrets:
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-

En primer lloc, els veïns dels Cards ens han comentat que hi ha un problema amb les
senyalitzacions viàries, de que els stops i els “cedas” s’estan mig esborrats. Sabem
que hi ha un programa de repintar tots els carrers i tot això i bé només plantejar la
pregunta de que si s’ha contemplat també d’actuar en aquesta urbanització, perquè ens
comenten que sobretot el punt concret és el carrer que baixa fins on estava el
Restaurant la Vaquita, que hi ha un problema de que no és respecta l’ stop i el “ceda”
que hi ha... jo ja he anat en persona, està esborrat, no hi ha pintura... és comunicar-li
per si no ho sabia, que ens ho han comunicat a nosaltres perquè li diguéssim.

-

Desprès també volíem comentar-li que ens han comentat pares i mares del col·legi les
Roquetes, que tenen un problema amb els excrements de gos al parc que hi ha davant
del col·legi. També sabem que hi ha una campanya en aquest sentit llançada des de
l’Ajuntament. Comentar-li que en data d’avui, aquests veïns tenen la sensació que hi
ha moltes caques de gos en aquella zona i ens agradaria preguntar-li si s’ha actuat ja i
quins resultats està donant.

-

També ens volíem preguntar una pregunta que ens llancen els comerciants del c.
Almogàvers i del c. Sant Jordi de les Roquetes, que van intentar muntar tres actes:
una fiesta del “yo traje”, una festa eivissenca i una actuació amb disfresses de
“muñecos alejandro” i que tenen la sensació que des de l’Ajuntament no s’ha posat de
la seva part per poder-les realitzar, i de fet no les van poder realitzar, llavors volíem
preguntar quins motius van portar a la no acceptació d’aquestes propostes.

-

A més a més voldríem valorar positivament les assemblees obertes que s’han
començat a llançar, hem assistit personalment a les dues que s’han fet, una a Ribes i
una altra a Roquetes, crec que els veïns li han expressat molts dels problemes que
tenen i que ens expressen a nosaltres també que saben que som regidors també
d’aquest consistori i creiem que s’ha de continuar treballant en aquesta línia. L’únic que
també el que volíem saber quin cost concret té la publicitat al Diari de Vilanova, i també
fer la proposta concreta de si s’ha plantejat fer-ho més ampli perquè crec que posa en
contacte parla amb l’alcaldessa o una cosa així, ara no ho recordo...però crec que seria
bo, tenint regidors que tenen càrrecs específics, o inclús els partits que no estem a
govern, no? de que poguéssim anar a respondre alguna pregunta concreta... si es
deriva, no sé, es eixamplar la fórmula, ja que es vostè qui representa als membres del
consistori i tots el veïns de Sant Pere de Ribes, doncs bé, fer la pluralitat que hi ha en
aquesta sala i exportar-la a les assemblees.

-

També m’agradaria comentar-li que em vist que a les obres de la Casa de la Vila, ja
que n’hem parlat tant, han aparegut uns cartells d’una empresa de vigilància, bé, ens
agradaria saber quina relació té l’ajuntament amb aquesta empresa de vigilància, ens
consta que va aparèixer un cartell similar quan es van fer els pisos de protecció oficial
de les Roquetes i ens consta que aquesta empresa de vigilància no actuava quan hi
havia el govern de CIU-VIA i UM9 i llavors voldríem saber quin tipus de relació té amb
l’Ajuntament i en segon lloc perquè es pot publicitar a la valla de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, perquè tenir aquesta contracte no crec que li doni dret a publicitar-se a
la Casa de la Vila. Desprès entraríem en les pancartes electorals que hi ha, però bé,
això creiem que és un mal menor i creiem que és una cosa d’eleccions, que ha passat i
tampoc farem un gra massa, Lo de l’empresa de seguretat si, perquè creiem que si té
algun tipus de relació contractual amb l’Ajuntament volíem saber quina és, però si no la
té o fins i tot si la té, el que està clar és que no pot exhibir-se, creiem que no es pot
exhibir a la via pública aquest anunci. L’alcaldessa demana quina és la pregunta
concreta. El Sr. Moreno li indica que la pregunta concreta és quina relació té amb
l’Ajuntament, i si té una relació, que tampoc sabem si la té, perquè es publicita a la
valla de les obres de l’Ajuntament.

-

Per últim també voldríem afegir la Comissió de Serveis Social (demana a la regidora
Sra. Conde, si ho vol plantejar ella)...li sorprèn que encara no s’hagi convocat cap
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-

comissió encara i que se’ls informi del que s’ha estat fent des d’aquesta regidoria i des
d’aquesta àmbit.
Per últim comentar, recalcar, que el problema que tenen les urbanitzacions i plantejar
això, que aquesta Pla de Millora Pública que s’ha vist a les Roquetes i a Ribes es pugui
eixamplar a les urbanitzacions i fem aquest prec, de que veiem resultats també a les
urbanitzacions, perquè ho necessiten, són veïns del municipi i l’Ajuntament no sempre
està a l’altura d’això. Sabem que som nous en el govern però és un problema que
haurem de resoldre, així que convido a que hi hagi consens, diàleg, parlem amb totes
les Associacions de Veïns i busquem una solució. Gràcies.
Sr. Lluís Giralt (CIU-VIA): No és de menor a major?
Sr. Joan López (UM9):

La primera qüestió és una sensació que ens dona de buidat de contingut dels Plens
Municipals. A nosaltres ens sembla que des de que hem començat, fa quatre mesos, en el Ple
Municipal s’hi aporten pocs punts a l’ordre del dia, punts que moltes vegades segurament la
Llei diu que s’han de portar a Ple, però que entenem que el contingut o el baix contingut polític,
sinó que son moltes coses de gestió, com avui, tots els punts de l’ordre del dia excepte el
primer i potser el de la normativa de la venda de cannabis, la resta de punts eren purament de
gestió, en veritat al debat polític s’ha vist el que ha hagut, pràcticament inexistent, només per
justificar certes qüestions i a nosaltres això ens preocupa, ens preocupa que, com a comentat
la Sra. Gertrudis Conde, que no s’hagi convocat la comissió informativa als serveis a les
persones amb els quatre mesos que portem, que no s’hagi convocat, que no hi hagi cap punt
d’aquest tema a ficar sobre la taula, ens preocupa també, temes com que s’hagin, ja ho hem
comentat en el seu moment, que s’hagi portat en el Ple el tema, al nostre entendre, el més
important que s’ha portat avui en format de moció, per l’equip que porta el govern en el
municipi, en comptes de punt de l’odre del dia (l’alcaldessa li sol·licita el prec concret), i també
ens preocupa en aquest sentit el fet de que, si que és veritat que es fan assemblees obertes
amb les persones, però en canvi no es convoquen el consell social municipal ni altres consells
on la participació és col·lectiva.
La nostra pregunta és si el govern, l’actual govern que
presideix aquest Ajuntament, continuarà amb aquesta línia d’acció política o començarà a
convocar les comissions, començarà a convocar els consells, començarà a tirar a endavant
totes les formes participatives que portaven fins ara.
La segona pregunta va referent al tema de pressupostos participatius. El tema de
pressupostos participatius, el 21 de juliol es va aprovar una moció, em sembla que la vam
presentar entre tots i evidentment la vam aprovar entre tots, no se si algú es va abstenir o va
votar en contra i en aquesta moció, un dels temes era que es deia que es farien unes jornades
de participació, una d’elles amb el tema de les taxes municipals, que a demés s’han d’aprovar,
si volem aprovar els pressupostos properament, i la pregunta és si aquest punt de participació
es realitzarà o no es realitzarà o aquest tema, com altres temes que a vegades s’aproven, en
veritat s’aproven però desprès no es compleixen, com anirà tot el tema aquest.
Passa la paraula a la Sra. Laura Marcos:
És un prec. Estem preocupats perquè en aquest inici de curs no s’ha obert amb
normalitat, com havia de ser, les classes de l’Institut Xaloc, perquè l’obra no s’havia finalitzat.
Encara que sabem que és competència de la Generalitat, creiem que l’Ajuntament és
responsable de fer el seguiment de les obres o manteniment que es realitzin durant l’estiu per
garantitzar que totes les escoles i instituts obriran al setembre sense cap problema i sobretot en
el cas de l’Institut Xaloc que estan treballant en barracons.
Pregunta: Al Jutjat de Pau, sembla que l’auxiliar està de baixa de fa temps i no l’han
substituït. Al mes de juliol van posar una persona per substituir-la i va estar treballant una
setmana i va marxar i ja no hi ha més substituts i era per saber com estava el tema.
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Sra. Magda Torrent:
La meva pregunta era en relació a un tema d’habitatge a una prioritat, i que a més a més
havíem agafat el compromís polític en el tema dels desnonaments i de fer el seguiment de les
persones susceptibles de ser desnonades, acompanyar-les amb la dació al pagament, etc...si,
no cal recordar-ho i la pregunta és molt concreta: ens hem assabentat que hi ha una sentència
que insta un desallotjament d’un edifici ocupat al c. Doctor Ferran, a les Roquetes, propietat del
Banco Popular Español i té una data màxima d’execució de desnonament del dia 16 d’octubre.
Ens consta que allà hi viuen famílies amb criatures escolaritzades i empadronades a l’edifici.
Davant de la denúncia del Banco Popular, les famílies s’han mostrat favorables a l’accés a
l’habitatge amb un règim de lloguer social, cosa que l’entitat a negat segons aquestes famílies.
Era si al equip de govern li consta aquesta situació i si li consten quines gestions s’han fet
d’intermediació en aquest cas, si s’ha buscat una localització alternativa, si es que consta el
cas.
Sra. Esther Morales:
Jo volia fer una pregunta que de fet, d’alguna manera ja li han fet... l’altre dia vaig llegir a
la premsa que Sant Pere de Ribes no pot comunicar citacions ni sentències judicials des de fa
quatre mesos i el que volíem saber és que ha fet l’Ajuntament al respecte, quin capteniment té,
com pensa pressionar perquè això s’arregli.
Desprès teníem també un prec, i és de col·locar de forma immediata, a tots els rètols de
les entrades de Sant Pere de Ribes, el distintiu de municipi per la independència, com a
municipi adherit a l’AMI?
Sr. Lluís Giralt:
Preguntes i precs: Nosaltres com a govern, i avui a sortit el tema, la dificultat per
accelerar les coses, ens van quedar moltes coses per fer o vam escoltar molts ciutadans,
abans en Fran Moreno destacava la importància d’escoltar els ciutadans, nosaltres també o
fèiem i ho fem, i ens van quedat coses al carrers i ens han tornat a venir a veure. Un es el
tema del veïns de les Parellades, que estan bastant preocupats per les velocitats que agafen
els cotxes, a la zona del que seria Can Miret, que és ara l’ IBAI i la sortida cap a Vilafranca,
més que res perquè la rotonda és molt estreta, es petita i la gent passa recta, la rotonda no
serveix per frenar i hi ha una certa preocupació. I desprès la sortida del carrer superior (no
recordo com es diu) que la sortida és difícil per aquesta velocitat i per la falta de visió. Varem
estar en un moment donat que com a govern vam mirar de posar un mirall, hi havia una sèrie
de dificultats i voldríem saber com està el tema.
Desprès, una de les coses que hem aprovat avui, és el tema de la màquina de pressió...
bé, hi ha un tema que és crònic en el nostre municipi, sobretot a Ribes, que és el tema de les
pintades, llavors això afecta a espais privats però també afecta a espais públics i a espais del
patrimoni històric que estan molt afectats... un és el Pont de la Palanca, que a arribat un
moment que poder fem algo... ho vam intentar en el seu moment, de fer alguna cosa. En
aquell moment estàvem condicionats pel lloguer de la màquina a Fomento i no vam arribar
aquí, però en tot cas si que varem, i es possible que estigui inclús pressupostat, de fer una
neteja del Pont de la Palanca.
I en aquella zona, també em consta que està pressupostat de posar una barana a la
zona de la pl. del Castell... i això són obres que estaven pressupostades, inclús estaven
previstes de fer conjuntament amb els arranjaments de la pl. del Castell, però hi ha una sèrie
d’obres allà que s’haurien de fer per seguretat, per accés, que penso que val la pena la revisió i
a més ja dic, el tema de les baranes per pujar al Castell, si no ho tinc mal informat, segons la
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informació que tinc, és que ja estaven pressupostades i estan per fer, per tant demanaria que
es tirés endavant aquesta actuació.
Respecte al veïns de Can Lloses que l’altre dia van exposar una parada a la Fira que va
organitzar la UCER, bé, dir que en tot cas accelereu les reunions, ens van comunicar que hi
havia una reunió prevista que es va anular, en tot cas, el prec que feien ells i que jo us faig
arribar es que s’acceleri al màxim aquesta reunió i desprès recordar-vos que en l’anterior
govern varem establir una taula de negociació i que de fet li vam donar cos legal perquè
pogués tenir continuïtat, per tant, l’eina la teniu i per tant crec que val la pena doncs que ho fem
endavant.
També vull fer una reflexió sobre el tema de les urbanitzacions, perquè és un tema molt
complex. Abans parlaven de la complexitat dels expedients i és un tema molt complex per la
pròpia dinàmica de les urbanitzacions i per la pròpia solució i per la pròpia història i per la
dificultat ( ) les quanties econòmiques que suposa una solució, però en tot cas, si que en
aquest cas vam posar eines, en altres casos vam intentar de posar eines i compromisos de
negociació que no es van arribar a signar pels veïns, parlo de Rocamar, per exemple, que vam
fer propostes de baixar una mica els nivells d’exigència per part dels veïns, per part de buscar
un consens que no es va aconseguir, no es va aconseguir de manera que nosaltres haguéssim
volgut, però en tot cas si que hi havia documentació per buscar aquests acords, que el que
demano es que es facin servir com a positius.
Desprès hi ha un tema d’una resposta que he fet una pregunta, que és la presència dels
Legionarios de Cristo a la processó de la Hermandad de Roquetes... la resposta que fa el
govern de no intervenció em sembla, primer, no em sembla ètica o no em sembla correcta per
part d’un govern municipal quan es fa un acte al carrer, jo penso que hi ha de dir la seva, no
perquè organitzi no té perquè dir la seva sobretot perquè qualsevol activitat al carrer necessita
la seva policia municipal, dels veïns que tenen o fan l’acte aquell, nosaltres em sembla que el
nostre posicionament està bé, a les Roquetes és fa una processó de Setmana Santa prou
digne i que els legionarios la espatllen, per dir-ho d’alguna manera gràfica i desprès recordar-li
a la Sra. Alcaldessa, no sé la resposta si està signada per vostè, o en tot cas el govern, que el
tema dels legionarios no el pot ometre perquè és una decisió del Ple, no és una decisió del
govern, per tant, l’omissió no la pot fer.
Desprès una altra cosa que volia demanar és que tinguem clar com es penja la senyera
als balcons... normalment es penja en sentit vertical de les quatre barres.... m’hi vaig trobar jo!
Per cert, hi va haver un tuit molt ràpid del Partit Socialista dient que no s’havia penjat en una
Festa Major, però bé, aquestes coses o dic perquè ara fa aquesta fesomia com volguen dir vés,
quins temes ens treu ara, ho dic perquè tot té importància. En tot cas, el dia 11 de setembre
estava penjat, i jo també m’hi vaig trobar, una vegada es va penjar a Roquetes i es va penjar de
manera horitzontal i es va inclús tapar una de les quatre barres i ho vam canviar en el moment
que ho vam veure... en tot cas, no sé si s’ha de marcar un protocol, això entenc que no està fet
amb mala fe però en tot cas que se sàpiga.
Finalment, desitjar a tothom una bona jornada electoral el diumenge, esperar i desitjar
que al poble hi hagi el nivell de convivència que sempre hi ha en aquests actes, que els
resultats siguin els millors per tothom o per alguns, aquí ja no hi entro, però en tot cas que sigui
una jornada d’impecable rigor democràtic i d’impecable respecte. Lo que queda de la jornada
està sent molt convulsa i sembla que aquest rigor i aquesta tranquil·litat no serà, al menys per
la campanya, que està sent molt rara, però en tot cas que la jornada es produeixi amb la
convivència que sempre a demostrat el poble de Sant Pere de Ribes i l’acceptació dels
resultats en el mateix nivell.
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Per part meva, res més. Agrairia si el govern ens pot enviar ràpid al calendari dels
propers mesos, ho dic perquè ara estem desplaçats un dimarts... ara mirava el calendari del
mes que ve, no sé si respectareu els dies del tercer dimarts, bé, en tot cas, que ens ho feu
saber.
Sra. Núria Giralt:
Bé, es respecte al tema que vaig plantejar al principi de tot de que es va constituir el nou
Ajuntament, i era mirar de conciliar els horaris dels Plens i vam dir que en parlaríem... miri, són
les onze de la nit i hem començat a les set...nosaltres vam parlar i vam proposar amb les altres
forces polítiques, a veure si seria possible, és que és per conciliació, no pot ser que a les onze
acabem, que hauríem de fer el Plens a les sis de la tarda... vostè va comentar que en el seu
grup polític hi havia algú que no li anava gaire bé, però bé, com això és un cop al mes a veure
si seria possible de solucionar-ho i pogué avançar el plens a les sis de la tarda.
Alcaldessa indica que ho plantejaran en el sí de la Junta de Portaveus, per veure si hi ha
la possibilitat que els Plens s’avancin a les sis de la tarda.
Alcaldessa (consideracions): Miri, compartim la preocupació per les urbanitzacions i
compartim la preocupació per Can Lloses, ara han marxat els veïns, no havien marxat quan
han ensenyat les fotografies...nosaltres compartim profundament aquesta preocupació per les
urbanitzacions i penso que hem d’anar tots plegats. I flac favor ens farem si d’això fem un
motiu de confrontació, perquè justament les urbanitzacions no han de ser un motiu de
confrontació, han de ser un motiu d’anar plegats a cercar solucions, perquè les solucions com
deia molt bé el Sr. Giralt, que sap de que va aquesta història, i sap com és de complexa la
solució de les urbanitzacions... a més, no som els únics, a Catalunya hi ha moltes
urbanitzacions que estan patint també com les urbanitzacions del nostre municipi, aquest és un
tema, que com justament us deia, farem un flac favor si fem un tema de confrontació política i
en tot cas, jo crec que aniria molt bé que tots plegats estiguéssim en el mateix barco, en el
mateix vaixell, com voleu dir-li, per aconseguir el més aviat millor, que les urbanitzacions també
tinguin tots els seus serveis en condicions, que és el que volem tots. Jo mateixa, es veritat que
no vaig anar a la Fira, però el 5 de setembre estava a Can Lloses i havia visitat a les persones i
als que viuen a Can Lloses i vam parlar conjuntament amb el regidor Josep Moya i vam estar
parlant amb el veïns, per tant, o dic, perquè a vegades pot semblar graciós, segons quines
apreciacions que es facin, però m’ho prenc molt seriosament, i em prenc seriosament el treball
per solucionar també les urbanitzacions, que com dic, es complex i necessitarà també de la
feina del compromís tots plegats. I amb Rocamar ja em tingut la primera reunió de treball. És
en aquest sentit que volem també tirar endavant, però no ho podem fer sols.... i no ho podem
fer sols des del municipi tampoc. Estem demanant també suport a la Generalitat, perquè
entenem que a la Generalitat hi havia una línia d’ajuts a les urbanitzacions que ha desaparegut
totalment. No hi ha cap tipus de finançament ara que ajudi a que les urbanitzacions puguin tirar
endavant amb el seu propi procés per poder culminar-ho.
Per tant, nosaltres també
demanarem això i us demanarem que anem plegats a exigir que hi hagi aquest suport amb
recursos, no el suport només amb lleis i normatives, perquè qui fa les lleis i fa les normatives a
d’ajudar a complir-les i en aquest cas, qui fa les lleis i les normatives no ajuda a complir-les,
perquè moltes vegades aquestes normatives i aquestes lleis fan pràcticament sigui impossible
el compliment de determinats... i en aquest cas parlem d’uns paràmetres concrets de l’ ACA,
parlem de...etc, en aquest sentit jo crec que hem d’anar plegats i ens farem un flac favor si
d’això fem un tema de confrontació política. Hem d’anar junts amb els veïns i junts per poder
solucionar totes aquestes qüestions.
I miri, Sr. López, és veritat, potser no hi ha gaires punts en l’ordre del Ple, no sé si s’ha
llegit vostè les Juntes de Govern, perquè allà també es decideixen coses, no només nosaltres,
vostès també les decidien i potser que revisi també els ordres del dia del seu grup municipal
quan estava governant i vegi també i compari en els primers 100 dies, amb l’agost pel mig, si
és just l’apreciació que vostè fa... ho dic per no fer escenari del Ple determinades afirmacions
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que s’han fet i que desprès se’ns puguin girar en contra en aquest sentit i també dir-li que
aquest grup municipal està esperant que el seu grup faci propostes respecte a les ordenances.
Hem fet reunions amb vostès, els hem explicat la nostra proposta, els hem enviat el document
també i estem esperant que hi hagi un retorn, perquè en quan tinguem el retorn i puguem
consensuar, efectivament si és possible, un document, el podrem portar a participació, com a
mínima informació que és el que vostès feien, i així ens vam comprometre amb una moció,
però per poder portar-ho a terme, em de tenir contingut i aquest contingut nosaltres els estem
demanant que ens facin arribar aquestes propostes per poder-ho portar endavant.
I pel que fa al tema de la normalitat del Xaloc, totalment d’acord! Aquesta alcaldessa,
se’n va anar a veure al departament d’ensenyament a la directora general, el dia 26 d’agost
que és quan se’ns va donar visita, jo l’havia demanada al juny, i ens la van donar a l’agost i
quan vam arribar no ens va explicar, en absolut, que hi hagués problemes amb les obres. La
responsabilitat és del departament d’ensenyament, qui fa les obres és el departament
d’ensenyament. Nosaltres li vam demanar, i li vam demanar explicacions respecte a si tot
estava en normalitat i ens van dir que si, que no hi havia cap problema. I va ser, aquesta
alcaldessa, conjuntament amb la regidora d’educació que hem anat a visitar escola per escola,
totes les llars d’infants, totes les de primària i tots els Instituts, tots, un per un a l’inici, abans
que iniciessin el curs, per veure si les obres s’havien fet correctament, per veure si els equips
dels mestres estaven complerts, ... va ser quan ens van trobar amb la sorpresa que a l’institut
Xaloc el mòdul no estava a punt, per tant, va ser aquell mateix dia que vam estar que vaig
trucar al departament d’ensenyament i vaig demanar les explicacions corresponents Vam
treballar fins i tot l’11 de setembre per tenir-ho acabat, per tant no em val que vostès ens
demanin responsabilitats a nosaltres i deixim acabar,
respecte al Jutjat de Pau, la
responsabilitat és de la Generalitat, en aquest cas de Justícia. Hem demanat les explicacions a
Justícia. A dia d’avui està tot el personal cobert però nosaltres no posem el personal al Jutjat
de Pau, ho fa el departament de Justícia i hem demanat aquestes explicacions que no han
complert.
Per tant, contesto aquestes apreciacions i desprès rebreu efectivament aquestes
respostes també de totes les preguntes que heu fet per escrit. No és el moment tampoc del
debat, és el moment de precs i preguntes des d’aquest punt de vista, de la mateixa manera que
vosaltres heu expressat, i no voldria entrar en un debat perquè no és el moment ara en aquest
sentit, però volia expressar i puntualitzar algunes de les qüestions.

Sr. Fran Moreno:
És per matitzar i deixar les coses clares... és tard i no m’estendré. Avui, al que jo m’he
referit a la problemàtica de les urbanitzacions, precisament era que ens poséssim d’acord, que
ens poséssim a treballar tots junts, perquè al final estem heretant uns problemes i estem... a
vegades la sensació quan parles amb els veïns és que es dona una pilotada cap endavant, que
no dic que s’estigui fent això en el govern ni que s’hagi fet en el passat, és la sensació que et
donen, que no es busca suficient.... i bé, nosaltres, i li torno a repetir com li vam dir amb el
Xaloc, mà estesa a tot el que està fent, de fet he dit que estava bé que s’havia reunit amb
Rocamar, que estaven treballant i estaven fent la feina... si s’ha entès tot el contrari, no, no,
estic dient molt bé, segueixi escoltant, segueixi parlant amb ells i si podem trobar una solució a
aquests veïns que tenen aquestes demandes doncs perfecte... i ho faig saber a tots perquè
coincideixo amb el Lluís que ha fet una exposició i tu també has fet... vosaltres he sigut
alcaldes, si l’Anna estigués aquí també li diria, clar, vosaltres ho coneixeu millor que ningú com
està el tema i sabeu molt més que nosaltres, però bé, anem a veure si podem trobar una
solució entre tots, constructivament, no és, no volem la confrontació amb aquest tema perquè
no guanyem res, ells simplement tenen uns problemes, hem visibilitzat la seva queixa, com ens
van demanar, i ja està, vull dir, tot lo demés construir un futur millor per tots.
Sra. Laura Marcos:
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