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DE DATA 21 DE JULIOL DE 2015
Sant Pere de Ribes, vint-i-un de juliol 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

Sr.

Antonio Martín Alarcón

PSC-CP

Sra. Noelia López Pérez

PSC-CP

Sr.

Adrià Solà García

PSC-CP

Sr.

Lluis Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

Eliseo Blanch Masjoan

CIU-VIA

Sr.

Esther Morales Miguel

CIU-VIA

Sra. Núria Giralt i Vidal

CIU-VIA

Sr.

UM9-CUP-PA

Tomás Carandell Baruzzi

Sra. Laura Marcos Navarro
Sr.

Joan López Fernández

Sra. Magda Torrens Garriga
Sr.

UM9-CUP-PA
UM9-CUP-PA
UM9-CUP-PA

Francisco Manuel Moreno Segura AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sra. Gertrudis Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Alejandro Conde Poveda

AGRUPACIÓ D’ELECTORS FEM POBLE

Sr.

Josep Graells i Ros

ERC-AM

Absents amb justificació
Sr.

Javier Rodríguez Méndez

PPC

Sr.

José Asín Fernández

PPC

Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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21 de juliol de 2015

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes
2$

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 250 al 341 mes d’abril; del 342 al 425 mes
de maig i del 426 al 558 mes de juny )
C%&'((') '*+%,&-.'/- 03(3*/%456-&3*. .3,,'.%,'-4(7

ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
3. Modificació de pressupost
8$

Declaració d’interès i utilitat municipal de les obres emparades en la llicència núm.
171/2015 d’instal·lació d’infraestructura mòdul 270 i ampliació del pati

9$

Acceptació del recurs de compatibilitat
-4.,3( -((5&6.3(

6. Mocions:
6.1.- Moció que presenten els grups municipals de CIU-VIA, UM9-CUP, Agrupació
d’electors FEM POBLE, ERC i PSC, per uns pressupostos participatius
:$2$; Moció que presenten els grups municipals del PSC, CIU-VIA, UM9-CUP i ERC,
sobre l’embargament d’ajuts socials
:$<.- Moció que presenta l’Agrupació d’electors FEM POBLE, per un municipi plural en
períodes electorals
:$8$; Moció que presenten els grups municipals UM9-CUP i ERC, sobre la llei de
seguretat ciutadana coneguda com llei mordassa

6.5.- Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP, per la petició d’arxiu de la causa
del cas Expert
7. Mocions, precs i preguntes

=>-

Lectura i aprovació de les actes

E? @?B DB ?F GHIJHIFKLM FKHIDF FJIHNFI ?BO FKQBO DB les sessions anteriors de dates, 13
de juny i 30 de juny de 2015, amb el vot unànime dels dinou membres presents dels vint-i-un
que composen la corporació.

2.

Donar compte de decrets d’Alcaldia (del 250 al 341 mes d’abril; del 342 al 425 mes de
maig i del 426 al 558 mes de juny )
R TUVWXY ZVRY [W \T XWXX]^ X_]R`abZabT T \T cTYW]da

el Sr. José Asín Fernández

regidor del Partit Popular de Catalunya.
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DECRETS ABRIL 2015

015 / 0250

a[]

Aprovació admesos i exclosos selecció
procés plans d'ocupació per sis
acompanyants
WX`b]Z`]^

01/04/2015

TYT \YT

2015 / 0251

SOL·LICITANT LLICÈNCIA OCUPACIÓ
DOMINI PÚBLIC PER BASTIDA AL C.
CRISTOFOL MESTRES, 16 AMB NÚMERO
LIQUIDACIÓ 201534152 I A NOM DEL SR.
MIGUEL MARTINEZ RUF

2015 / 0252

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
02/04/2015
per entrada i sortida de vehicles amb número
de liquidació 201534159 i a nom de
Schlecker, SA

2015 / 0253

Concedint ampliació gual a nom de
ANTONIA MUÑOZ SANCHEZ, liquidació
201534106 c/ Àngel Guimerà, 44 bxs. 1

07/04/2015

2015 / 0254

Aprovació paga extraordinària juny 2015 a
favor de Mercè Montaner Piñol

07/04/2015

2015 / 0255

Aprovació genèrica baixes caducitat
estrangers no comunitaris del mes de
desembre

08/04/2015

2015 / 0256

Aprovació d'admesos exclosos selecció 4
agents cívic pla d'ocupació local

08/04/2015

2015 / 0257

Aprovació liquidacions i autoliquidacions
corresponents al mes de març 2015

09/04/2015

2015 / 0258

APROVANT GUAL PERMANENT NÚM. DE
PLACA 2975 AL C/ BARCELONA, 109 A
NOM DE PASCUAL BAÑOS GIL.

09/04/2015

2015 / 0259

MARIA JUMILLAS MARTINEZ C/ MIQUEL
SERVET, 24 PINTAR FAÇANA

09/04/2015

2015 / 0260

Inscriuré en el registre d'Unions Civils de
10/04/2015
l'Ajuntament als Srs. Douglas Dante Rios i
Ana Elisa Yalico amb l'expedient núm. 2/2015
de data 9 d'abril de 2015

a[]

WX`b]Z`]^

02/04/2015

TYT \YT

2015 / 0261

sol·licitant ocupació via pública per entrada i
sortida de vehicles al C, Mare de Déu de
Montserrat, 82 a nom del Sr. Josep Anton
Giralt Vidal i amb número de liquidació
201534170

2015 / 0262

Sol·licitant permís per pintar façana al c.
10/04/2015
Montsant, 30 a nom de la Sra. Martina Pozo
Gutiérrez i amb número liquidació 201534225

2015 / 0263

Nomenar com a membre de la C. Informativa 10/04/2015

10/04/2015
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de Territori, Finances i Governació a la
regidora Sra. Ramona Cubero (CiU) en
substitució de la regidora Maria Isabel Lucas.
2015 / 0264

ANGELES GORDO APONTE
(FLORISTERIA IRIS) PL. SANT JORDI S/N
OCUPACIO VIA PUBLICA PER VENDA DE
FLORS, 23-04-15

2015 / 0265

Sol·licitant ocupació via pública per venda de 10/04/2015
llibres i roses a la Pl. Catalunya a nom del Sr.
Alberto Serrano Manresa i amb número
liquidació 201534247

2015 / 0266

Sol·licitant ocupació via pública per venda de 10/04/2015
roses i llibres a la pl. Marcer a nom del Sr.
Alberto Serrano Manresa i amb número
liquidació

2015 / 0267

Sol·licitant llicència ocupació via pública per
la venda de roses i llibres al c. Carç ( davant
Can Torreta) a nom del Sr. Alberto Serrano
Manresa i amb número liquidació

2015 / 0268

Sol·licitant llicència ocupació via pública per 10/04/2015
venda de roses i llibres a la Pl. Marcer a nom
del Sr. Alberto Serrano Manresa i amb
número liquidació

2015 / 0269

GIMNASTICA LA FUNDACIO AV.
CATALUNYA OCUPACIO VIA PUBLICA
PER VENDA DE LLIBRES I ROSES, 23-0415

2015 / 0270

Sol·licitant ocupació via pública de càrrega i 10/04/2015
descàrrega per mudança al C. Nou, 4 a nom
del Sr. Isidro Villanueva Martín i amb núm.
liquidació 201534236

a[]

WX`b]Z`]^

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

TYT \YT

2015 / 0271

APROVANT LLICÈNCIA D'OBRES PER
13/04/2015
CONNEXIÓ DEFINITIVA DE L'AIGUA AL C/
ORTEGA Y GASSET, 10 - 12 3R-1A A NOM
DE ANTONIO CORTES MENDEZ.

2015 / 0272

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS UN/A
MONITOR/A DE MEDI AMBIENT
PROGRAMA TEMPORAL PLANS
D’OCUPACIÓ.

2015 / 0273

Nomenar al Sisè Tinent d'Alcalde Sr. Marcos 14/04/2015
Gordaliza i Misian com a president accidental
de la C. Informativa de Persones i
Coneixement del dia 14 d'abril, per absència
del seu president Tomas Carandell i Baruzzi

2015 / 0274

NIEVES SANJULIAN MIRO C/MIQUEL
15/04/2015
SERVET 84, 2n-1a CONTENIDOR D'OBRA,
17-04-2015 TOT EL DIA

2015 / 0275

APROVANT GUAL PERMANENT AL C/
MIQUEL ÀNGEL, 49 BXS-1 A NOM DE
GEMMA BELEN AVIÑO PADIAL

14/04/2015

15/04/2015
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2015 / 0276

Aprovació imposició genèrica sancions de
trànsit

2015 / 0277

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
16/04/2015
15014299, del dia 27 de març de 2015 per un
import de 100,00 € per desconeixement de la
identitat del presumpte infractor.

2015 / 0278

Imposició genèrica sancions de trànsit

16/04/2015

2015 / 0279

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

16/04/2015

2015 / 0280

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient 16/04/2015
sancionador que es relaciona en el llistat
adjunt, incoat per la infracció de circulació
que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

a[]

WX`b]Z`]^

16/04/2015

TYT \YT

2015 / 0281

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador que es relaciona en
el llistat adjunt, no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de
multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0282

Desestimar la al·legació presentada en
16/04/2015
l’expedient sancionador 201500000390
C.G.P., incoat per la infracció de circulació
que s'indica i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2015 / 0283

Desestimar la al·legació presentada en
16/04/2015
l’expedient sancionador 1400005488
M.I.O.A., 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 / 0284

Desestimar la al·legació presentada en
16/04/2015
l’expedient sancionador 1500000702 MICG,
incoat per la infracció de circulació que
s'indica i imposar la sanció de multa que així
mateix es fa constar.

2015 / 0285

Procedir a l'arxiu de l'expedient sancionador
contra la Sra. M.L.P.D. i correspon amb
l'expedient 1500000335

16/04/2015

2015 / 0286

Procedir a l'arxiu de l'expedient sancionador
contra la Sra. J.L.G.. i correspon amb
l'expedient 1500000854

16/04/2015

2015 / 0287

Estimar les al·legacions presentades en els 16/04/2015
expedients sancionadors que es relacionen
en el llistat adjunt, incoats per les infraccions
de circulació i sobreseïment els mateixos i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat

16/04/2015
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2015 / 0288

Contractar a Sra. Cristina López Àguila com
a auxiliar tècnic de turisme mitjançant un
contracte per obra a temps parcial de 10,50
hores setmanals a partir del dia 17 d’abril de
2015 i fins el 13 de setembre de 2015, amb
un sou brut mensual de 409,26€

16/04/2015

2015 / 0289

Inscriure en el registre d'Unions Civils al Sr.
Antonio Rodríguez Romero i la Sra. Sílvia
Rafols Lozano amb l'expedient núm. 3/2015
de data 15 /4/2015

16/04/2015

2015 / 0290

Aprovar els pressupostos dels formadors que 16/04/2015
tot seguit es relacionen corresponents al
mòduls formatius del certificat de
professionalitat Gestió comercial de Vendes
per un import total de 13.110 €

a[]

WX`b]Z`]^

TYT \YT

2015 / 0291

Aprovar els pressupostos dels formadors que 16/04/2015
tot seguit es relacionen corresponents al
mòduls formatius del certificat de
professionalitat Serveis de Restaurant per un
import total de 18.250€

2015 / 0292

ATORGAR a la societat GRAN CASINO DE 16/04/2015
BARCELONA un TERMINI D’AUDIÈNCIA DE
QUINZE (15) DIES HÀBILS, prèvia a
l’adopció de resolució d’ordre d’execució per
reconstrucció del tram de mur afectat

2015 / 0293

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
16/04/2015
per taules i cadires a nom del Casino de Can
Tabaco, SL i amb número liquidació
201534305

2015 / 0294

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
per rodatge a nom de Garraf Film
Commission, SL i amb número liquidació
201534315

2015 / 0295

Placa de gual permanent núm. 2968,
16/04/2015
atorgada a Manufactures Busquets, SL en
substitució de la que estava en molt mal estat
al c/ Dr. Marañon, núm. 13 bxs. 01.

2015 / 0296

Gual permanent núm. 2969 atorgat a Joan
Delriu Real al c/ Garrofers núm. 1

16/04/2015

2015 / 0297

Llicència per ocupació de la via pública
atorgada a Lídia Serra Roses, amb motiu de
parada de Sant Jordi el dia 19-04-2015

16/04/2015

2015 / 0298

llicència per ocupació del domini públic amb 16/04/2015
parades de venda de llibres i flors per Sant
Jordi atorgada a RT & RT Ribes 2012, SL els
dies 22 i 23 d'abril a l'Av. Onze de Setembre i
al c/ Ildefons Cerdà

2015 / 0299

Sol·licitant permís per ocupació domini públic 17/04/2015
per bastida al C.Dr. Marañón ctda. Salvador
Dalí, 48 a nom del Sr. Enrique García Díaz i

16/04/2015
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amb número liquidació 201534342
2015 / 0300

a[]

NIEVES SANJULIAN MIRO C/MIQUEL
17/04/2015
SERVET 84, 2n-1a RESERVA VIA PUBLICA
WX`b]Z`]^

TYT \YT

2015 / 0301

ELISABETH PEREZ PERELLON
17/04/2015
EMPLAÇAMENT: AVDA. CID CAMPEADOR,
13 LES ROQUETES TANCAMENT DE
CARRER

2015 / 0302

Sol·licitant llicència per ocupació via pública 17/04/2015
per dues parades per la venda de roses a la
pl. Sant Jordi a nom de la Sra. Juana
Santiago Heredia i amb número de liquidació
201534356

2015 / 0303

Contractació Ramon Falcó per a la confecció 20/04/2015
paperetes eleccions municipals 2015 per
import 1.355,20 €

2015 / 0304

Pagament BOE anunci licitació
telecomunicacions per import de 788,89 €

20/04/2015

2015 / 0305

APROVACIÓ ADMESOS i EXCLOSOS
DEFINITIUS PER SIS ACOMPANYANTS
PROGRAMA TEMPORAL PLANS
D’OCUPACIÓ.

21/04/2015

2015 / 0306

VANESA TORRAS MATEO
21/04/2015
EMPLAÇAMENT: AVDA. CATALUNYA,
C/ROGER DE FLOR (LES ROQUETES)I PL.
BIBLIOTECA. PARADA DE ROSES I
LLIBRES

2015 / 0307

Concessió permís per ocupació de domini
21/04/2015
públic i rodatge exp. 201534367 a Puigmoltó,
74

2015 / 0308

Aprovació pagament nòmina mes d'abril de
2015

22/04/2015

2015 / 0309

APROVANT LLICÈNCIA PER GUAL
PERMANENT AL C/ RAMON BERENGUER
IV, 7 A NOM DE ANTONIO LOZANO
SANCHEZ

22/04/2015

2015 / 0310

Decret admesos i exclosos selecció de peons 22/04/2015
de manteniment plans d'ocupació local

a[]

WX`b]Z`]^

TYT \YT

2015 / 0311

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL AUXILIAR TÈCNIC/A
DE SERVEIS A LES PERSONES.

23/04/2015

2015 / 0312

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS
BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A GABINET
DE CULTURA.

23/04/2015

2015 / 0313

CRISTIAN OCTAVIAN STANCA URB.
VINYALS ZONA A,7 PINTAR FAÇANA

23/04/2015

2015 / 0314

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
24/04/2015
per la venda de llibres i flors al C. Miguel de
Cervantes, 12 a nom d'Ainoha asesores, SLU
7
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i amb número de liquidació 201534366
2015 / 0315

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
per la venda de flors i llibres a la Pl.
Catalunya a nom de la Sra. Ana Isabel
Vallverdu Jimenez i amb número liquidació
201534384

2015 / 0316

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
24/04/2015
per la venda de llibres i flors a la Pl. de la
Font a nom de la Sra. Pilar Galbada Pascual i
amb número liquidació 201534404

2015 / 0317

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
24/04/2015
per taules i cadires al C. Carles Buïgas, 61 a
nom del Sr. Fèlix Sanz Espeso i amb número
liquidació 201534411

2015 / 0318

APROVANT LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ
DEFINITIVA DE L'AIGUA AL C/
ERMENGARDIS, 54 A NOM D'ANTONIA
BELTRAN RUIZ

24/04/2015

2015 / 0319

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400005432 SCT,
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.

24/04/2015

2015 / 0320

Desestimar la al·legació presentada en
l’expedient sancionador 1400005432 SCT,
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.

24/04/2015

a[]

WX`b]Z`]^

24/04/2015

TYT \YT

2015 / 0321

Imposar al Sr. KTR la sanció de 100€ com
24/04/2015
autor de la infracció tipificada en l'article
14.17 de l'Ordenança municipal de Circulació

2015 / 0322

Imposar al SR. VMF la sanció de 100€ per la 24/04/2015
infracció de l'article 154.01 del Reglament de
Circulació

2015 / 0323

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS CINC 24/04/2015
AUXILIARS DE SUPORT A INFORMÀTICA
PROGRAMA TEMPORAL PLANS
D’OCUPACIÓ.

2015 / 0324

Aprovació admesos i exclosos definitius
procés selecció 4 Agents cívics plans
d'ocupació local

2015 / 0325

MARIA MARTIN FAJARDO
27/04/2015
C/AGRICULTURA, 152 GUAL PERMANENT
NUM. 3043

2015 / 0326

APROVANT LLICÈNCIA D'OBRES MENORS 27/04/2015
PER A PINTAR FAÇANA AL C/ ROGER DE
LLÚRIA, 17 BXS A NOM DE GABRIEL
MORALES POLINARIO

2015 / 0327

Nomenar funcionari de carrera a la Sra. Rosa 27/04/2015
Enciso com agent de la policia local i

24/04/2015
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finalitzar el nomenament del Sr. Daniel Aleo.
2015 / 0328

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
28/04/2015
per reserva via pública al Pg. Pujadas, 12-14
a nom de Forestal Foga, SCP i amb número
de liquidació 201534441

2015 / 0329

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
per reserva de la via pública i rodatge al c.
Pallars, 5 a nom de Mamma Team
Productions, SL i amb número liquidació
201534443

2015 / 0330

Sol·licitant llicència ocupació domini públic
28/04/2015
per reserva espai i rodatge al c. Blaumar, 6 a
nom de Mamma Team Productions, SL i amb
número liquidació 201534451

a[]

WX`b]Z`]^

28/04/2015

TYT \YT

2015 / 0331

NOM:NIEVES SANJULIAN MIRO
EMPLAÇAMENT: C/MIQUEL SERVET, 84
LES ROQUETES RESERVA DE VIA
PÚBLICA DOS COSTATS DEL CARRER

28/04/2015

2015 / 0332

Aprovació admesos i exclosos agents cívics
II

28/04/2015

2015 / 0333

Aprovació admesos i exclosos peons de
suport a consergeria

28/04/2015

2015 / 0334

Sol·licitant llicència domini públic per
29/04/2015
contenidor al Pg. Lluís Companys, 87, At-02
a nom del Sr. Juan Miguel Albarracin Vargas
amb número liquidació 201534458

2015 / 0335

aprovació admesos i exclosos pla d'ocupació 29/04/2015
per seleccionar monitors de medi ambient

2015 / 0336

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚNLUICA PER TAULES I CADIRES A
L'AV. CATALUNYA, 5 A NOM DE RAFAEL
CASTILLA SANCHEZ

29/04/2015

2015 / 0337

Aprovació llistat admesos i exclosos
d'auxiliars administratius -Plans d'ocupació

29/04/2015

2015 / 0338

Aprovació pagament despeses seguretat
social corresponents al mes de març 2015

29/04/2015

2015 / 0339

Aprovació Romiatge del Centro Cultural
Garcia Lorca del divendres 1 de maig de
2015

30/04/2015

2015 / 0340

Llicència d'ocupació de la via pública amb
30/04/2015
taules i cadires atorgada a Joaquín POVEDA
DE LAMO, anual, per l'establiment Bar
cafeteria la Rambla, terrassa situada a la Pl.
Ma. Mercè Marçal (liquidació 201534468)

a[]

2015 / 0341

WX`b]Z`]^

Llicència d'ocupació de via pública per
bastida al C/Joan Cuadras i Marcer, 2b els
dies 4 i 5 de maig de 2015

TYT \YT

30/04/2015
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LLISTAT DECRETS MAIG 2015

a[]

WX`b]Z`]^

TYT \YT

2015 / 0342

GABRIEL MORALES POLINARIO C/ROGER DE
LLURIA, 17 GRUA ELEVADORA, DEL 7 AL 9 DE MAIG

04/05/2015

2015 / 0343

GEMMA BELEN AVIÑO PADIAL C/MIQUEL ÀNGEL 49,
bxs.2a GUAL PERMANENT NUM.3044

04/05/2015

2015 / 0344

Declarar al Sr. N.I.A. amb NIE núm. Y-1677986-N com a
responsable de l’exercici de la venda sense autorització
municipal.

04/05/2015

2015 / 0345

Sol·licitant ocupació domini públic per contenidor al c.
Pere Carbonell i Grau ctda. La Palma a nom de la Sra.
Samantha Dogmetchi i amb número de liquidació
201534491

04/05/2015

2015 / 0346

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
BASTIDA AL C/ AGRICULTURA, 66 A NOM DE JOAN
ROJAS LOPEZ

06/05/2015

2015 / 0347

JOSE LUIS SANCHEZ CARRASCOSA EMPLAÇAMENT: 07/05/2015
C/DR. FERRAN, 52, 2º3ª LES ROQUETES OCUPACIÓ
VIA PÚBLICA PER POSAR SACA

2015 / 0348

FORN DE PA I PASTISSERIA TR3S PL.VINYA D'EN
PETACA, 4 LC08 TAULES I CADIRES

07/05/2015

2015 / 0349

L’arxiu de l’expedient 1400003798 a nom de la Sra.
O.M.A.M., com autora d’una infracció al Reglament de
Circulació previst en l’article 4.

08/05/2015

2015 / 0350

Sol·licitant llicència ocupació via pública per mercaderies 08/05/2015
i expositors a la pl. Marcer a nom de D.O. Ribes i amb
número liquidació 201534546

a[]
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2015 / 0351

Sol·licitant llicència ocupació via pública per entrada i
sortida de vehicles a l'Av. Onze de Setembre, 61 a nom
de la Sra. Mercedes Rovira Navarro i amb número
liquidació 201534497

08/05/2015

2015 / 0352

Requeriment licitador oferta mes avantatjosa licitació
servei manteniment aparells elevadors.

08/05/2015

2015 / 0353

llicència d'ocupació de la via pública amb taules i cadires 08/05/2015
2015 atorgada al Sr. Khalid Mehmood Choudhry per
l'establiment Lucky's Bar a la Pl. Catalunya núm. 4
(liquidació núm. 201534514)

2015 / 0354

APROVANT AMPLIACIÓ LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE
VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES A L'AV.
CATALUNYA, 14-BXS A NOM DE BAR DIEGO
ROQUETES, SCP

2015 / 0355

PATRICIA GARCIA MORENATI C/BARCELONA, 10 BXS 11/05/2015
01 CONNEXIÓ DEFINITIVA XARXA D'AIGUA

2015 / 0356

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS
DIVUIT PEONS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS, VIA
PÚBLICA,NETEJA I JARDINERIA PROGRAMA
TEMPORAL PLANS D’OCUPACIÓ

08/05/2015

11/05/2015
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2015 / 0357

Aprovar la sol·licitud d'ajut a la Fundació "La Caixa" per la 12/05/2015
convocatòria de convivència ciutadana intercultural per
un import de 66.686,80€ per promoció de la cultura de la
pau

2015 / 0358

Aprovació genèrica liquidacions i autoliquidacions

2015 / 0359

Sol·licitant permís d'ocupació via pública per bastida al C. 12/05/2015
Major ctda. C. Dr. Marañón, 31 a nom de la comunitat de
propietaris C. Dr. Marañón, 31 i amb número liquidació
201534625

2015 / 0360

MARIA CARMEN CARA MARTINEZ C/FEDERICO
GARCIA LORCA, 156 BXS 01 LES ROQUETES
REPARACIÓ VORERA 1 METRE

a[]
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12/05/2015

12/05/2015
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2015 / 0361

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS CINC 12/05/2015
AUXILIARS DE SUPORT A INFORMÀTICA PROGRAMA
TEMPORAL PLANS D’OCUPACIÓ

2015 / 0362

APROVANT LLICÈNCIA D'OBRES PER PINTAR
FAÇANA A LA PL. LLOBREGAT, 2 A NOM DE
COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. LLOBREGAT, 2

13/05/2015

2015 / 0363

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
MÀQUINA ELEVADORA A LA PL. LLOBREGAT, 2 A
NOM DE COMUNITAT DE PROPIETARIS PL.
LLOBREGAT, 2

13/05/2015

2015 / 0364

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa 14/05/2015
en el Padró d'Habitants a data 14/05/2015.

2015 / 0365

Sol·licitant llicència ocupació via pública per contenidor al 14/05/2015
Pg. Lluís Companys, 87 a nom de Juan Miguel Albarracin
Vargas i amb número liquidació 201534648

2015 / 0366

Admesos i exclosos definitius 4 agents cívics.

14/05/2015

2015 / 0367

Admesos i exclosos definitius monitor de medi ambient.

14/05/2015

2015 / 0368

Admesos i exclosos definitius peons de suport a
consergeria.

14/05/2015

2015 / 0369

Admesos i exclosos definitius auxiliars administratius.

14/05/2015

2015 / 0370

Sol·licitant ocupació via pública per càrrega i descàrrega
per mudança al Pg. Lluís Companys, 100 a nom del Sr.
Sebastià Alonso Clavell i amb número de liquidació
201534613

15/05/2015

a[]
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2015 / 0371

Sol·licitant llicència ocupació via pública per reserva
15/05/2015
estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al C.
Jaume Balmes, 91, 02-03 a nom del Sr. Rosario Eustaquio Cepas Bernabé i amb número liquidació
201534623

2015 / 0372

Plans d'Ocupació: 6 persones amb la categoria
d'acompanyants de persones amb dependència.

15/05/2015

2015 / 0373

Pagament deute Seguretat Social corresponent a
diferencies en la cotització del mes de juliol.

15/05/2015

2015 / 0374

Incoació expedients sancionadors denuncies: 15017267, 18/05/2015
11
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15018535, 15019561 i 15020698.
2015 / 0375

Imposició de sancions multes: 15018789 i 15019878.

18/05/2015

2015 / 0376

Resolució al·legació exp. 1500000496, R.G. SL

18/05/2015

2015 / 0377

Resolució al·legació expedient núm. 1500000781
J.C.S.M.

18/05/2015

2015 / 0378

Resolució al·legació expedient núm. 1400005320 J.M.P.

18/05/2015

2015 / 0379

Resolució sobreseïment d'expedient sancionador núm.
1400005636 V., SL

18/05/2015

2015 / 0380

Resolució al·legació expedient núm. 1500001032 J.M.L.G 18/05/2015
i 1500001075 F.S.H.

a[]
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2015 / 0381

Resolució recurs expedient sancionador núm.
1400003232 C.L.O. i 1400005681 M.A.L.

18/05/2015

2015 / 0382

Contractació tècnic mitja serveis a les persones Sr.
Xavier Vila del 27 de maig al 6 de novembre de 2015
prorrogable per acte exprés.

19/05/2015

2015 / 0383

Desestimació peticions relatives al lliurament i recepció
de les obres d’urbanització corresponents a les xarxes i
serveis urbanístics del Polígon 1-A del sector Can Pere
de la Plana.

21/05/2015

2015 / 0384

Desestimació petició finalització obligació de
manteniment i conservació de la xarxa d’abastament
d’aigua potable, polígon 1A del sector Can Pere de la
Plana.

21/05/2015

2015 / 0385

Desestimació peticions relatives al lliurament i recepció
de les obres d’urbanització corresponents a les xarxes i
serveis urbanístics del Polígon 1-B del sector Can Pere
de la Plana.

21/05/2015

2015 / 0386

Desestimació petició finalització obligació de
manteniment i conservació de la xarxa d’abastament
d’aigua potable, polígon 1B del sector Can Pere de la
Plana.

21/05/2015

2015 / 0387

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
Roberto Mannu i Beatriz Hernández amb núm.
d'expedient 4/2015.

21/05/2015

2015 / 0388

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
Xavier Cabrelles i Miriam Segura amb expedient núm.
5/2015.

21/05/2015

2015 / 0389

Inscriuré en el llibre de Registre d'Unions Civils als Srs.
Mikel Hernández i Carmen Pino amb expedient núm.
6/2015.

21/05/2015

2015 / 0390

Aprovació requeriment a VORACYS, SL, pel procediment 21/05/2015
de contractació de les obres de EL LOCAL i constitució
de garantia

a[]
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2015 / 0391

Aprovació pagament paga extraordinària de juny 2015 a
favor de Francisco Jiménez Vasco

2015 / 0392

Proposar la imposició a ARRASTRES PORTUARIOS DE 21/05/2015
VILANOVA, SL d'una sanció de 6000€ previ període

21/05/2015
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d'al·legacions de 10 dies per realització d'activitat de
reparació de vehicles sense llicència
2015 / 0393

Proposar la imposició a RODOLFO ROJO ALCOBA d'una 21/05/2015
sanció de 6000€ previ període d'al·legacions de 10 dies
per realització d'activitat de reparació de vehicles sense
llicència

2015 / 0394

Aprovació gratificacions informadors eleccions municipals 21/05/2015

2015 / 0395

Pagament membres meses electoral eleccions Locals
maig 2015.

2015 / 0396

Incoar expedient sancionador a la senyora R.M.B.R. amb 21/05/2015
DNI núm. 52211401-K per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord amb
el que resulti de la instrucció.

2015 / 0397

Declarar al Sr. M.F.C. amb DNI núm. 52214426-X
responsable de a) No portar el gos amb corretja o
cadena, b) Embrutar les vies públiques i/o qualsevol lloc
destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals de gos.

21/05/2015

2015 / 0398

Declarar al Sr. J.E.C. amb DNI núm. 37670283D,
responsable de: a) No tenir el gos inscrit al registre
censal del municipi i imposar una sanció de 100€.

21/05/2015

2015 / 0399

Declarar al Sr. R.S.R. amb DNI núm. 35101043F
21/05/2015
responsable de b) No evitar la fugida d’animals i imposar
una sanció de 100€.

2015 / 0400

Declarar al Sr. R.R.S. amb DNI núm. 46.751.588-V
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre censal
del municipi el dia 05/12/2014, dia dels fets, No dur
identificat el gos d’acord amb el reglament, no disposar
de la cartilla

a[]
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2015 / 0401

Declarar al Sr. A.G.J. amb DNI núm. 47836650-P
responsable de no tenir el gos inscrit al registre censal
del municipi, no dur identificat el gos i embrutar les vies
públiques amb deposicions fecals de gos.

22/05/2015

2015 / 0402

Declarar al Sr. P.A.J. amb DNI núm. 09440495-F
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre censal
del municipi i Imposar-li la sanció de 100€

22/05/2015

2015 / 0403

Sol·licitant ocupació via pública per càrrega i descàrrega
al C. Nou, 44 a nom del Sr. Xavier Coll Pascual i amb
número liquidació 201534676

25/05/2015

2015 / 0404

Sol·licitant ocupació via pública per contenidor al C. Pere 25/05/2015
Carbonell i Grau ctda. la Palma a nom de la Sra.
Samantha Dogmetchi i amb número liquidació
2015374660

2015 / 0405

Sol·licitant ocupació via pública per càrrega i descàrrega
per mudança al c. Blaumar, 17 a nom de Transportes y
mudanzas Lepanto, SL amb número liquidació
201534655

2015 / 0406

Sol·licitant ocupació via pública per bastides al c. Dr.
25/05/2015
Marañón, 31 a nom de la Comunitat de Propietaris C. Dr.
Marañón, 31 i amb número liquidació 201534705

25/05/2015
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2015 / 0407

Llicència d'ocupació del domini públic concedida per
mudança a International Storage & Renovals, SL, al c/
Garrofers 40 de Can Macià, liquidació núm. 201534686

25/05/2015

2015 / 0408

Sol·licitant llicència d'obres menors per connexió
definitiva aigua al C. Cristòfol Mestres, 26 a nom del Sr.
Jorge López de Egea Morera i amb número liquidació
201534681

25/05/2015

2015 / 0409

Llicència per ocupació del domini públic amb bastida
25/05/2015
concedida a Comunitat de Propietaris del c/ Dr. Marañón
31 del 21 al 26 de maig al lateral del c/ Major

2015 / 0410

Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez 25/05/2015
Barrios per tal que representi i assisteixi com a lletrat a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Social nº 14 de Barcelona, procediment jubilació núm.
1154/2014.

a[]
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2015 / 0411

Aprovar el nomenament del funcionari Sr. Antonio Pérez 25/05/2015
Barrios per tal que representi i assisteixi com a lletrat a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo
Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona, procediment
abreujat núm. 417/2014 H.

2015 / 0412

Aprovació nòmina mes de maig 2015

2015 / 0413

Declarar al Sr. M.F. amb targeta de residència Suïssa
28/05/2015
núm. DB0010506 responsable de: Molestar i dur a terme
activitats amb sorolls innecessaris que, per raons de
relacions de veïnatge i imposar una sanció de 300€.

2015 / 0414

Imposar a la Sra. MJVL la sanció de 100€ com autora de 28/05/2015
la infracció tipificada en l'article 154.4 del Reglament de
Circulació

2015 / 0415

Imposar al Sr. E.G.C. la sanció de 300,00€ i proposar la 28/05/2015
retirada de 2 punts, com autor de la infracció tipificada en
l’art. 50.1.23 del Reglament de Circulació.

2015 / 0416

Imposar al Sr. R.I.B. la sanció de 100,00-€., com autor de 28/05/2015
la infracció tipificada en l’art. 154.4 del Reglament de
Circulació.

2015 / 0417

Aprovar la despesa de la quota patronal de la Seguretat 28/05/2015
Social del mes d'abril de 2015 per import de 176.307,30€,
i el pagament total de la Seguretat Social del mes d'abril
de 2015 per un import de 193.690,94€.

2015 / 0418

Plans d'ocupació contractació 4 agents cívics, de l' 1 de
juny al 30 de novembre de 2015.

29/05/2015

2015 / 0419

Sol·licitant llicència obres per pintar façana a l'Av. Santa
Isabel, 1 a nom de la comunitat de propietaris de l'Av.
Santa Isabel, 1 i amb número liquidació 201534776

29/05/2015

2015 / 0420

Sol·licitant llicència ocupació via pública part tancament
del carrer Palou, 33 a nom de la Sra. Alejandra Noy
Serrano i amb número liquidació 201534761

29/05/2015

a[]
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2015 / 0421

Suspensió temporal funcions Cap de Serveis.

2015 / 0422

Adjudicació del contracte de la pòlissa d'assegurances de 29/05/2015

29/05/2015
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Responsabilitat Civil General
2015 / 0423

NATALIA FERNANDEZ ORTIGOSA EMPLAÇAMENT:
PTGE. MONTSERRAT ROIG, 19 LLICÈNCIA
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA I
SORTIDA DE VEHICLES.

29/05/2015

2015 / 0424

MUSTAPHA EL HESSINI C/ DE LA MASIA, 35. MAS
ALBA CONTENIDOR D'OBRA

29/05/2015

2015 / 0425

Llicència per ocupació de la via pública amb contenidor
atorgada a la Sra. Samantha Dogmetchi pel dia 01-062015 al c/ Carbonell i Grau cantonada c/ La Palma

29/05/2015
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2015 / 0426

Declarar al Sr. S.G.C. amb DNI núm. 47837108-Y
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre censal
del municipi, No portar el gos amb corretja o cadena, i
sancionar amb 500€ de multa.

2015 / 0427

Imposar al Sr. V.M.F. la sanció de 100,00-€., com autor
01/06/2015
de la infracció tipificada en l’art. 154.01 del Reglament de
Circulació.

2015 / 0428

Imposar al Sr. J.S.F. la sanció de 100,00-€., com autor de 01/06/2015
la infracció tipificada en l’art. 94.02.C.1 del Reglament de
Circulació.

2015 / 0429

Estimar l’al·legació presentada en l’expedient
01/06/2015
sancionador 1500000228 SATC, incoat per la infracció de
circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0430

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1500000770 SID, incoat per la infracció de
circulació que s'indica i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.
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2015 / 0431

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
01/06/2015
sancionador 1500001036 AMTS, incoat per la infracció
de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2015 / 0432

Desestimar la al·legació presentada en l’expedient
sancionador 1500000101 ARP, incoat per la infracció de
circulació que s'indica i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2015 / 0433

Aprovació acord genèric d'arxiu de relacions de sancions 01/06/2015
DEPARTAMENT GOVERNACIO

2015 / 0434

COMUNITAT DE PROPIETARIS PL.LLOBREGAT, 2
PL.LLOBREGAT,2 BASTIDA-MAQUINA ELEVADORA

2015 / 0435

Nomenament funcionari interí com agent de la policia
02/06/2015
local al Sr. Daniel Aleo a partir del 3 de juny i fins el 31 de
desembre de 2015

01/06/2015

01/06/2015
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2015 / 0436

Sol·licitant ocupació domini públic per entrada i sortida de 03/06/2015
vehicles al c. Pep Ventura, 68 a nom del Sr. Jose
Espinola Cazorla i amb número liquidació 201534802

2015 / 0437

Sol·licitant ocupació domini públic per taules i cadires al 03/06/2015
C. Nou, 3, lc-01 a nom de Bodega 1886 el pot petit, SCP i
amb número liquidació 201534818

2015 / 0438

Sol·licitant ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al c. Nou, 78 a nom de
Margaret Stewart i amb número liquidació 201534829

03/06/2015

2015 / 0439

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al c. Mare de Déu de
Montserrat, 69, 3 a nom de Karine Severine Christine
Daumas i amb numero de liquidació 201534832

03/06/2015

2015 / 0440

Autorització realització Festival Fes+Chapeau i ocupació
dels espais públics del 30 d'abril al 4 de maig de 2015

03/06/2015
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2015 / 0441

Aprovació contractació auxiliar administratiu Miriam
04/06/2015
Quesada Blanco, com auxiliar administratiu amb un
contracte d'interinitat a partir del 8 de juny i fins la tornada
del titular o 15 de maig 2016

2015 / 0442

Imposicions a termini de capital

04/06/2015

2015 / 0443

Aprovació proposta subvenció 2014 programa SEFED

05/06/2015

2015 / 0444

Aprovació liquidacions i autoliquidacions genèriques
corresponents al mes de maig 2015

05/06/2015

2015 / 0445

Sol·licitant llicència ocupació via pública per bastida al C. 05/06/2015
Dr. Marañon, 31 a nom de la Comunitat de Propietaris del
C. Dr. Marañon, 31 i amb número liquidació 201534847

2015 / 0446

Sol·licitant llicència ocupació via pública per carrega i
05/06/2015
descàrrega per mudança i altres objectes al C. Eduard
Maristany, 23 a nom del Sr. Juan Carlos Miranda Rodrigo
i amb número liquidació 201534833

2015 / 0447

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per bastida al 05/06/2015
C. Mossèn Andreu Malgà, 14 a nom d'Alvid Integral de
Restauració, SL i amb número liquidació 201534851

2015 / 0448

LIQUIDACIÓ PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER
MUDANÇA AL C/DE LA ROSELLA 17A EL DIA 10/6/15
DE LES 8:00 A LES 20:00

2015 / 0449

Aprovació jubilació parcial i contracte de relleu de Manuel 05/06/2015
Hernández Padilla i Alejandro Suarez Noguera

2015 / 0450

Aprovació activitat esportiva 2ª edició cursa esport en
família 2015
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2015 / 0451

Aprovació prorroga excedència voluntària de la Maria
Bove Tost

2015 / 0452

Aprovació d'ocupació peons manteniment edificis, des del 05/06/2015
10 de juny fins al 9 de desembre de 2015

2015 / 0453

Aprovació del romiatge del Rocio organitzat per l'entitat
Hermandad del Rocio pels propers 13 i 14 de juny

08/06/2015

2015 / 0454

Aprovació adjudicació del procediment negociat sense

08/06/2015

05/06/2015
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publicitat de la gestió piscines exteriors Ribes a favor de
SERAF GARRAF, SL per un import de 69.685,72€ (IVA
inclòs)
2015 / 0455

Aprovar el justificant numero 35 subvencions preu públic
llar d'infants l' ESPIGOL

08/06/2015

2015 / 0456

Requerir a EXCAVACIONES PEDRO ORTEGA fiança i
documentació per l'adjudicació de les obres de millora
accessibilitat c/Miquel Servet i vorera plaça Puerto
Cabezas

08/06/2015

2015 / 0457

Requerir a GRUP ALVID fiança i documentació per
08/06/2015
l'adjudicació de les obres de millora accessibilitat Parc
Salvador Espriu i connectivitat plaça Maria Mercè Marçal

2015 / 0458

Aprovació bases per a l'atorgament d'ajuts a
l’escolarització i als menjadors de les llars d'infants,
convocatòria 2015-2016

2015 / 0459

Aprovació liquidacions i autoliquidacions corresponents al 09/06/2015
mes d'abril de 2015 i pel concepte de: taxa retirada
vehicles abandonats immobilitzats

2015 / 0460

Declarar al Sr. J.L.G. amb DNI núm. 52428869R
09/06/2015
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre censal i
imposar-li la sanció 100€ per no tenir el gos inscrit al cens
municipal el dia 23/02/2015.
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2015 / 0461

Incoar expedient sancionador al senyor A.Z.C. amb DNI 09/06/2015
núm. 46351711H per determinar la seva responsabilitat i
la sanció que correspongui, d’acord amb el que resulti de
la instrucció.

2015 / 0462

Aprovació nomenament interventora accidental a favor de 09/06/2015
Raquel Aguilera Alonso de l'11 de juny al 15 de juny 2015

2015 / 0463

llicència per l'ocupació de la via pública atorgada per gual 09/06/2015
permanent placa núm. 3025 al Sr. Javier Tusquets
Aznarez al c/ Lola Anglada 42

2015 / 0464

llicència per ocupació de la via pública amb taules i
cadires atorgada a Fadi Tohme per la terrassa del bar
situat a la pl. Ma. Mercè Marçal pel mes de juny

2015 / 0465

llicència per ocupació de la via pública atorgada a
09/06/2015
Construccions Vidal Alsina SL per la instal·lació d'una
bastida els dies 15 i 16 de juny al Pg. Lluís Companys 58
ctda. Miguel de Cervantes

2015 / 0466

Anul·lar el decret núm. 421/2015 de data 29 de maig, per 09/06/2015
haver-se tramitat per Junta de Govern Local.

2015 / 0467

Aprovació compactacions permís de lactància i
reduccions de jornada de Marina Masclans, Laura
Lamarca i Anna Gómez

2015 / 0468

Atorgament subvencions preu públic servei llars d'infants 09/06/2015
municipals curs escolar 2014-2015

2015 / 0469

Decret de l'Alcaldia en funcions de convocatòria del Ple
de Constitució de la nova Corporació pel dissabte 13 de
juny.

2015 / 0470

Aprovació padró servei teleassistència - 1r semestre 2015 10/06/2015

09/06/2015

09/06/2015

10/06/2015
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2015 / 0471

Aprovació activitats festa major Sant Pere i programació
jove 2015

2015 / 0472

Requerir a SERAF GARRAF la documentació i fiança per 10/06/2015
procedir a l'adjudicació de la gestió del servei públic de
les instal·lacions de les piscines exteriors d'estiu del nucli
de Les Roquetes

2015 / 0473

Imposició genèrica denuncies de trànsit

10/06/2015

2015 / 0474

Imposició sancions de trànsit

10/06/2015

2015 / 0475

Imposar a la Sra. M.A.R.V. la sanció de 100,00-€., com
autora de la infracció tipificada en l’art. 154.1 del
Reglament de Circulació.

10/06/2015

2015 / 0476

Declarar a la Sra. M.H.A. amb DNI núm. 34745024M,
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre censal
del municipi i imposar-li la sanció de 100€.

10/06/2015

2015 / 0477

Declarar a la Sra. M.C.H. amb DNI núm. 48023089D,
10/06/2015
responsable de: Embrutar les vies públiques i/o qualsevol
lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals de gos i imposar-li la sanció de 100€.

2015 / 0478

Aprovació nova imposició a termini

11/06/2015

2015 / 0479

Aprovació taxa per reserva del domini públic
radioelectronic-radio Ribes

11/06/2015

2015 / 0480

Aprovació adjudicació adquisició vestuari laboral d'estiu
2015

11/06/2015

a[]
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2015 / 0481

Aprovació de l'activitat esportiva open Barcelona Kid Cup 11/06/2015
2015

2015 / 0482

Aprovació activitats Sant Joan 2015

11/06/2015

2015 / 0483

Aprovació ocupació via pública, caseta pirotècnia Ps.
Circumval·lació, liquidació 201535259, a nom de
Francesc Igual Masalles

11/06/2015

2015 / 0484

Aprovació ocupació via pública, 2 caseta pirotècnia Av.
Catalunya i c/Modistes, liquidació 201535252, a nom de
Teodoro Bricollé Pardo

11/06/2015

2015 / 0485

Aprovació ocupació via pública, 2 caseta pirotècnia Ps.
Circumval·lació i Rambla del Garraf , liquidació
201535254, a nom de Pirotecnia Rosado

11/06/2015

2015 / 0486

Aprovar les obligacions reconegudes i l’ordenació de
pagament de la relació de factures núm. 19_2015 que
està composada per 70 factures i suma un total de
61.444,05 €

11/06/2015

2015 / 0487

Aprovar el pressupost de l'empresa NIRONET SCHOOL 11/06/2015
per un import de 6900€ per portar a terme la formació de
"CONTROL D'ACCESOS"

2015 / 0488

Requeriment licitador documentació i fiança a la
proposició més avantatjosa del procediment de
contractació de la RC

11/06/2015

2015 / 0489

Aprovar el pressupost presentat per AMBIENT SERVEI,

11/06/2015
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SL per un import de 481,58€ per la inspecció de bigues
de fusta de l'edifici del Castell
2015 / 0490

a[]

Aprovar l'oferta de ELECTRICA E3 pel subministrament i 11/06/2015
instal·lació de quatre lluminàries a la piscina exterior del
nucli de Ribes
WX`b]Z`]^
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2015 / 0491

Aprovar la contractació del Sr. Joan Pascual Ros
d'educador social a partir del 17 de juny de 2015 i fins el
16 de juny de 2016 en substitució de la Maria Bove Tost

11/06/2015

2015 / 0492

REQUERIR a la Comunitat de Propietaris de l’immoble
del carrer Milana, núm. 39, de Ribes, en concepte de
mesura cautelar, per completar l’estintolament de les
galeries de l’edifici

12/06/2015

2015 / 0493

Sol·licitant ocupació domini públic per mercaderies i
12/06/2015
expositors a la Pl. Maria Mercè Marçal ( sota els porxos )
a nom de Masajes a 100 Express SPA i amb número
liquidació 201535250

2015 / 0494

Aprovació autorització de despesa per edificis municipals 12/06/2015
i via publica que utilitzarà el personal dels Plans
d'Ocupació

2015 / 0495

Aprovació plans d'ocupació auxiliars informàtica del 16 de 12/06/2015
juny al 15 de desembre de 2015: Javier Fernández
Crespo, Javier Rodríguez Berbel, Jonatan Canales Nieto.

2015 / 0496

Aprovació de l'autorització de despesa per a la difusió de 12/06/2015
la programació del centre cívic L'Espai i de l'Hotel
d'Entitats el juny de 2015

2015 / 0497

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa 12/06/2015
en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta ciutat de les
persones que s’han relacionat, en haver transcorregut el
termini de dos anys.

2015 / 0498

Aprovació contractació monitor de medi ambient - Plans 12/06/2015
d'Ocupació: Aureli Carnicer Crous del 17 de juny al 16 de
desembre 2015

2015 / 0499

Aprovació modificació de pressupost 11/2015

2015 / 0500

SAMANTHA DOGMETGHI C/ CARBONELL I GRAU,
12/06/2015
CDA.C/ LA PALMA RESERVA VIA PUBLICA PER GRUA

a[]

WX`b]Z`]^

12/06/2015

TYT \YT

2015 / 0501

Aprovació assignacions regidors maig 2015

2015 / 0502

Aprovació contractació plans d'ocupació de peons de
12/06/2015
suport a consergeria del 16 de juny al 15 de desembre de
2015

2015 / 0503

Aprovar el pressupost presentat per TELEFONICA pel
16/06/2015
trasllat de línies telefòniques de la Casa de la Vila per un
import de 631,06€

2015 / 0504

Aprovar la concessió d'ajuts d'urgència social

2015 / 0505

APROVANT OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER MUDANÇA 17/06/2015
PEL DIA 20 DE JUNY DE 8 A 12 AL C/ BALMES, 8 I DE
12 A 16 AL C/ PALOU,9 A NOM DE MANUEL
FERNANDEZ SEGURA

12/06/2015

17/06/2015
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2015 / 0506

Tràmit d’audiència a Grupo Soler Cano 2007 SL, per
17/06/2015
procediment contractació obres de millora d'accessibilitat
C. Bell-lloc de les Roquetes

2015 / 0507

Sol·licitant ocupació via pública per càrrega i descàrrega
per mudança al c. Torreta, 30, Esc. A a nom de
Mudanzas y Guardamuebles Barbero, SL i amb número
de liquidació 20155288

17/06/2015

2015 / 0508

Sol·licitant llicència ocupació via pública per bastides al
pg. Lluís Companys, 58 a nom de Construccions Vidal
Alsina, SL i amb número liquidació 201535324

17/06/2015

2015 / 0509

Aprovació pagament paga extra juny 2015

18/06/2015

2015 / 0510

Aprovació autorització per instal·lació casetes de
pirotècnia

18/06/2015

a[]

2015 / 0511
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Adjudicació del contracte de gestió del servei públic de
les piscines exteriors de Les Roquetes temperada estiu
2015, a l'empresa Seraf Garraf, SL

18/06/2015

2015 / 0512

Nou cartipàs municipal

19/06/2015

2015 / 0513

Aprovació autoritzacions llicències instal·lació parades de 19/06/2015
fira festa major d'estiu Ribes - Les Roquetes

2015 / 0514

Sol·licitant ocupació domini públic per contenidors al C.
Jaume Balmes, 81 a nom de la Sra. Mercedes Rovira
Navarro i amb número liquidació 201535340

2015 / 0515

Sol·licitant ocupació domini públic per entrada i sortida de 19/06/2015
vehicles al c. Josep Mestres i Puig, 19B a nom de la Sra.
Ana M. Vilalta Vallés i amb número liquidació 201535342

2015 / 0516

Sol·licitant llicència ocupació via pública per contenidor al 19/06/2015
c. Lola Anglada, 34 a nom del Sr. José Jesús González
Ferret i amb número liquidació 201535349

2015 / 0517

Prorroga excedència per cura de fill menor, Antonio Jose 19/06/2015
Gómez del 20 de juny de 2015 fins el 4 de setembre de
2015.

2015 / 0518

NOMENAMENT TINÈNCIES ALCALDIA; RÈGIM DE
SESSIONS DE LA JGL I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES.

22/06/2015

2015 / 0519

Aprovació modificació de pressupost numero 12/2015

23/06/2015

2015 / 0520

Aprovar desestimació petició formulada per la presidenta 23/06/2015
del Polígon 1A CAN PERE DE LA PLANA de recepció de
la xarxa d'abastament d'aigua potable

a[]
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2015 / 0521

Aprovar desestimació petició formulada pel president del 23/06/2015
Polígon 1B CAN PERE DE LA PLANA de recepció de la
xarxa d'abastament d'aigua potable

2015 / 0522

Sol·licitant llicència ocupació via pública per contenidor al 23/06/2015
C. Carbonell i Grau ctda. La Palma a nom de la Sra.
Samantha Dogmetchi i amb número liquidació
201535386

2015 / 0523

Sol·licitant decret alcaldia per pintar façana al C. Sant
Pau, 29 a nom de la Sra. Dolors Massana Noya

23/06/2015
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2015 / 0524

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per càrrega i
descàrrega per mudança al c. Nou, 9 a nom de la Sra.
Maria Teresa Sanz Perea i amb número liquidació
201535366

23/06/2015

2015 / 0525

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per taules i
cadires al C. Sant Pere, 10 a nom de A Fondo per la
Vella, SCP i amb número liquidació 201535380

23/06/2015

2015 / 0526

Aprovació modificació de pressupost 13/2015

25/06/2015

2015 / 0527

Pagament nòmina juny 2015.

26/06/2015

2015 / 0528

Resolució recurs d'alçada presentat contra valoració de
mèrits dels Plans d'ocupació auxiliars administratius

26/06/2015

2015 / 0529

Resolució recurs d'alçada presentat contra valoració de
mèrits dels Plans d'ocupació monitor de medi ambient

26/06/2015

2015 / 0530

Resolució recurs d'alçada presentat contra valoració de
mèrits dels Plans d'ocupació agents cívics

26/06/2015
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2015 / 0531

RESOLUCIÓ SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT
SANCIONADOR 1500000960 R.S.V.

26/06/2015

2015 / 0532

liquidació núm. 201535437 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) al Sr. Fernando
Rivera Braga

26/06/2015

2015 / 0533

liquidació núm. 201535435 per la qual es concedeix
LOVP en concepte d’inflable de fires (festes) al Sr.
Fernando Rivera Braga

26/06/2015

2015 / 0534

liquidació núm. 201535420 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) a la Sra. Argentina
Rivera Braga

26/06/2015

2015 / 0535

liquidació núm. 201535448 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) a la Sra. Argentina
Dos Santos Rodríguez

26/06/2015

2015 / 0536

liquidació núm. 201535415 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) al Sr. Juan Antonio
Pérez Arenas

26/06/2015

2015 / 0537

liquidació núm. 201535413 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) al Sr. Juan Antonio
Pérez Arenas

26/06/2015

2015 / 0538

liquidació núm. 201535433 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de fires (festes) al Sr. Francisco
Resurrección Anjos

26/06/2015

2015 / 0539

liquidació núm. 201535449 per la qual es concedeix
26/06/2015
LOVP en concepte de fires (festes) al Sr. Manuel Angeles
de los Santos

2015 / 0540

liquidació núm. 201535445 per la qual es concedeix
26/06/2015
LOVP en concepte de gual permanent al Sr. Joan Carles
Mestre Escofet

a[]
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liquidació núm. 201535400 per la qual es concedeix
LOVP en concepte de rodatge cinematogràfic a Insitu
Locations & Services SL
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2015 / 0542

Designació regidors amb dedicació exclusiva i parcial

26/06/2015

2015 / 0543

Contractacions Plans d'ocupació monitor medi ambient

26/06/2015

2015 / 0544

Contractacions Plans d'ocupació auxiliars administratius

26/06/2015

2015 / 0545

Contractacions Plans d'ocupació monitor agents cívics

26/06/2015

2015 / 0546

Denegar hipoteca unilateral com a garantia del 12% cost 30/06/2015
urbanització del PAU2 del PMU6 de Vilanoveta

2015 / 0547

Sol·licitant ocupació domini públic per festes al pg. Santa 30/06/2015
Eulàlia a nom del Sr. Jose Manuel Raül de los Angeles i
amb número liquidació 201535421

2015 / 0548

Sol·licitant ocupació domini públic per festes al Pg. Santa 30/06/2015
Eulàlia i Pg. Circumval3lacio a nom del Sr. Jose Manuel
Raül de los Angeles i amb número liquidació 201535424

2015 / 0549

Ocupació domini públic per festes al Pg. Santa Eulàlia a
nom de la Sra. Yolanda Dalot Cardinali amb número
liquidació 201535480

30/06/2015

2015 / 0550

Ocupació domini públic per festes a nom de la Sra.
Yolanda Dalot Cardinali amb número liquidació
201535419

30/06/2015

a[]
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2015 / 0551

Ocupació domini públic per festes la nom de la Sra.
30/06/2015
Gerardo Pérez Morales amb número liquidació 20153526

2015 / 0552

Ocupació domini públic per festes a nom del Sr. Valentin 30/06/2015
Pérez Morales amb número liquidació 201535428

2015 / 0553

Ocupació domini públic per festes a nom de la Sra. Ma.
del Carmen Dos Santos González, amb número
liquidació 201535416

2015 / 0554

Ocupació domini públic per festes a nom de la Sra. Rosa 30/06/2015
Maria Pereira Dos Anxos amb número liquidació
201535439

2015 / 0555

Ocupació domini públic per festes a nom de la Sra. Rosa 30/06/2015
Maria Pereira Dos Anxos amb número liquidació
201535438

2015 / 0556

Ocupació domini públic per festes a nom de la Sra.
Carmen Carreras Sánchez amb número liquidació
201535417

2015 / 0557

Ocupació domini públic per mudança a nom del Sr. Jesús 30/06/2015
González Rios amb número liquidació 201535481

2015 / 0558

Aprovació pagament seguretat social mes de maig 2015

E? @?B DB ?F GHIJHIFKLM Bs IBOQF FOOFtBsQFQ DB?O OBus

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

continguts.

COMISSIÓ INFORMATIVA DESENVOLUPAMENT TERRITORIALS, ECONÒMIC I
D’OCUPACIÓ
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3.

Modificació de pressupost

uvQH?w xHDLyLKFKLM DB JIBOOzJHOQ E{J$ 19|2}19

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. 15/2015
El resum de la modificació és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
BAIXES
Per anul·lacions
TOTAL BAIXES

0,00
0,00

ALTES
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

0,00
0,00

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

2.395,60
2.395,60

ALTES
Suplement de crèdit
Per crèdit extraordinari
TOTAL ALTES

49,00
2.346,60
2.395,60

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.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

4.

Declaració d’interès i utilitat municipal de les obres emparades en la llicència
núm. 171/2015 d’instal·lació d’infraestructura mòdul 270 i ampliació del pati
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Francisco Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de Desenvolupament
territorial, econòmic i d’ocupació, presento al Ple de la Corporació municipal el següent
DICTAMEN:
En data 05/06/2015 (registre d’entrada núm. 2015007964) la Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
sol·licita llicència per a la instal·lació d’infraestructura mòdul 270 i ampliació del pati en
l’emplaçament corresponent al IES Xaloc, C/Guifré el Pilós, S/N, de Les Roquetes; la qual ha
donat lloc a l’emissió de la liquidació amb número de rebut 201535563, de data 6/07/2015.
Així mateix sol·licita que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial interès o
utilitat municipal i que d’acord al que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i les
ordenances municipals, s’apliqui la bonificació possible a aquesta obra.
L’article 103.2ª del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que les
ordenances fiscals poden regular bonificacions sobre la quota de l’impost, entre d’altres poden
establir una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
L’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres disposa que es bonifiquen amb el 95% de la quota de l’impost de l’ICIO
les obres considerades d’especial interès i utilitat pel municipi.
L’art. 7 de la ordenança fiscal núm. 16 estableix que estaran exemptes del pagament de la
quota de la taxa, les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
Per últim, l’art. 5 de l’ordenança fiscal -Beneficis fiscals- que regula la taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats disposa que es concedirà exempció de pagament a les
entitats i col·lectius no formals, sense ànim de lucre, registrades al Registre d'Entitats
Municipals, o que hagin sol·licitat la seva inscripció, que realitzin activitats gratuïtes o d'interès
general, en concret per l’Onze de Setembre, Sant Jordi, Sant Joan, Festes Majors, Carnaval, la
Castanyada, Setmana Santa i Festes de Nadal, així com les acciones de dinamització, amb
caràcter gratuït del comerç local i mercats, organitzades per associacions de comerciants,
sempre i quan siguin coordinades per part de l'Ajuntament i/o conveni amb aquesta institució
per a dur-les a terme. Qualsevol altre activitat no inclosa haurà de ser declarada d'interès
general per a exempcionar el cobrament de la taxa.
El Sr. Lluís Miret i Jacas, Tècnic Superior en Dret, ha emès en data 6 de juliol de 2015 l’informe
jurídic, el qual s’inclou a l’expedient de referència.
Atesa la importància, la necessitat i l’objecte de la realització d’aquests treballs i de conformitat
amb les competències que li son conferides legalment es proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1r.- DECLARAR com a obres d’interès i utilitat municipal les instal·lació d’infraestructura mòdul
270 i ampliació del pati en l’emplaçament corresponent al IES Xaloc, C/Guifré el Pilós, S/N, de
Les Roquetes; promogudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Serveis Territorials a Barcelona Comarques-.
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2n.- DECLARAR la nul·litat de la liquidació amb número de rebut 201535563, de data
6/07/2015, per import de 4.187,38€.
3r.- ACORDAR l’emissió d’una nova liquidació aplicant la bonificació del 95% de la quota de
l’impost de construccions, instal·lacions i obres (OF 4), i l’exempció del pagament de la taxa per
l’atorgament de llicències urbanístiques (OF 16) i de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici
de les activitats (OF 17A).
4t.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Serveis Territorials a Barcelona Comarques-.
I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.

5.

Acceptació del recurs de compatibilitat

@BIHsF LsB JIBOLDBsQ DB ?F GHLOOLM nformativa de
Desenvolupament
Territorial, Econòmic i d’Ocupació, presenta al Ple de la Corporació el següent:

~IFsKBOK

DICTAMEN,
Vist que el Ple de la Corporació del dia 17 de juny de 2014 en relació a la petició de
compatibilitat per la realització de l’exercici de l’advocacia en l’àmbit privat per part dels Srs
Enric López Gil, Sergent de la policia local i el Sr. David Guerrero Raventos Caporal de la
policia local, va aprovar el següent acord:
“Estimar la petició de compatibilitat efectuada per part dels Srs. Enric López Gil i David
Guerrero Raventós en l’exercici de l’advocacia en l’àmbit privat sempre i quan ens compleixin
els següents requisits:
-

Que la segona activitat que es pretén realitzar es desenvolupi en l’exercici professional
en règim de professió liberal i en un municipi diferent d’on treballa.”

Vist que mitjançant les instancies amb núm. de registre 2015006114 i 2015006123 el Srs Enric
López Gil, Sergent de la policia local i el Sr. David Guerrero Raventos, Caporal de la policia
local han sol·licitat que l’Ajuntament estimi la seva compatibilitat sense limitacions
geogràfiques.
Vist l’informe núm.192 /2015 del Cap de Servei de Recursos Humans.
Vist l’informe de Secretaria núm. 191/2015
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Estimar la peticions efectuades per part del Sr. Enric López Gil, Sergent de la policia
local i el Sr. David Guerrero Raventos, Caporal de la policia local per poder exercir la professió
d’advocat en l’àmbit privat sense limitacions geogràfiques.
Segon.- Comunicar l’acord a la persones interessades
I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria
de dotze vots a favor d´Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya i Convergència i
Unió-VIA; i 8 vots en contra, del Partit Popular de Catalunya, Unitat Municipal 9-CUP-PA i
Agrupació d´electors FEM Poble.
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ALTRES ASSUMPTES
6.

Mocions:

6.1.- Moció que presenten els grups municipals de CIU-VIA, UM9-CUP, Agrupació
d’electors FEM POBLE, ERC i PSC, per uns pressupostos participatius
zB JIBOBsQBs F ?zsQFBsQ DB FsQ @BIB DB Ribes els grups municipals de Ciu-Via,
Um9-CUP, Agrupació d’electors FEM POBLE, ERC i PSC .

xHKLM

PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
La participació ciutadana mereix una ubicació central en l’estructura de govern de l’Ajuntament.
És essencial per aprofundir en la democràcia i apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat
política i administrativa, així com per facilitar un control social més alt sobre l’exercici del poder.

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o
indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de participació ciutadana parlem
d’influir en la presa de decisions de forma vinculant.

La participació ciutadana té dos grans protagonistes: les persones a nivell individual i les
entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal
obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

L’ampliació de la participació des d’esferes merament informatives i consultives a dimensions
més decisòries, com també el pas de la participació sobre projectes ja totalment predefinits a la
possibilitat d’influir en el seu disseny, són tendències que es poden ja observar en molts àmbits
de l’administració pública.

El pressupost municipal es l’eina central en el desenvolupament de les polítiques publiques i
l’acció de l’Ajuntament. Per aquest motiu es essencial que en la confecció del Pressupost la
participació ciutadana hi estigui cada cop més present.

Els pressupostos municipals del 2014 i del 2015 ja van comptar amb unes sessions
informatives que van permetre a la ciutadania conèixer, poder preguntar i proposar. En el
Pressupost del 2015 a més es van fer sessions per àmbits i àrees de l’Ajuntament, podent
aprofundir més en els diversos aspectes. Entenem que aquest model està encara lluny d'uns
vertaders pressupostos participatius però inicia un camí on els grups municipals que
representem aquest Ajuntament ens hem de responsabilitzar per a què cada any es facin
passos endavant per assolir el màxim de participació ciutadana en l'el·laboració dels
pressupostos municipals. Assimilant aquests punts i entenent la dificultat, donada la proximitat
del calendari, d'elaborar un projecte de pressupostos participatius complet per a l'exercici 2016,
concluim que era necessari crear un model executable en aquest exercici que arrelès les bases
per a un projecte de pressupostos participatiu real per 2017, que inclogui una part d'aquest
vinculant a la ciutadania.
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Per aquests motius proposem al Ple Municipal que aprovi els següents acords:
ACORDS:
Assumir el compromís de tots els grups municipals, especialment d’aquells que formen el
govern municipal, de donar continuïtat, millorar i seguir eixamplant els processos participatius
en la confecció del Pressupost Municipal.

En relació a la confecció del Pressupost Municipal pel 2016: Establir un calendari on es fixin
com a mínim tres dates de convocatòria de les reunions informatives sobre el projecte de
pressupost municipal amb la ciutadania: una dedicada únicament als ingressos al setembre, i
les altres a l’octubre i al desembre respectivament abans de la discussió d’aquest pel Ple
Municipal.

Garantir la difusió d'aquestes sessions amb totes les eines informatives i de comunicació de les
que disposi l’ajuntament (web, notes de premsa, butlletí, etc.) com apostar per altres formes
que garantitzin que la informació arribi al màxim d’habitants del municipi (com butlletes
informatives a totes les bústies).

Que les reunions, a banda de ser informatives, serveixin per resoldre els dubtes i qüestions de
la ciutadania. Assumir que cal donar resposta per part de l'equip de govern a totes les
preguntes o propostes plantejades i que la informació transmesa i resolta en aquestes trobades
sigui accessible a través de la publicació d’una mèmoria.

Crear una Comissió de Treball i Seguiment conformada per representants de tots els grups
municipals, amb les següents responsabilitats i competències:

Vetllar per a que aquestes sessions siguin accessibles i comprensibles per a la ciutadania.
Preparar conjuntament la documentació que s’exposarà a la sessió participativa amb la
ciutadania, a partir de la proposta que porti el Govern Municipal sobre els continguts.

A l’inici del nou exercici al gener de 2016, reflexionar sobre com ha anat el procés i elaborar un
informe explicatiu d’aquest. Finalment, dissenyar un programa real de participació ciutadana
que permeti contemplar la voluntat del veïnatge per a la presa de decisions pressupostàries i la
confecció d’un reglament municipal sobre els pressupost participatiu. Mantenir com a objectiu
que durant la legislatura es vagi consolidant una forta capacitat de control i apropiació del
procés a la ciutadania i desenvolupar-lo amb la complicitat permanent dels moviments socials,
entitats i associacions del municipi.

I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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6.2.- Moció que presenten els grups municipals del PSC, CIU-VIA, UM9-CUP i ERC, sobre
l’embargament d’ajuts socials

        NT

D´AJUTS SOCIALS

En els darrers mesos, diversos Ajuntaments catalans entre d´ells l`Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, han rebut ordres del Ministeri d´Hisenda d´embargar ajuts socials a
persones o famílies amb pocs recursos pel fet de tenir deutes anteriors amb l´administració
pública. Aquesta ordre té origen en el canvi del Reglament General d´Aplicació dels Tributs de
l´Estat aprovat a finals de l´any 2014, que obliga els ens locals a informar a Hisenda de tots
aquells ajuts económics que es concedeixen, independentment de la seva quantia.
Els grups municipals signants consideren que aquests embargaments són inadmissibles
ja que afecten de forma directa a persones i famílies que, per la seva situació
socioeconòmica, es troben en risc d´exclusió social i perquè desvirtuen el sentit dels ajuts
que els Ajuntaments atorguen per motius d´ urgència social.
Creiem que l´embargament d´una ajuda d´urgència social contribueix a la destrucció de
la vida econòmica del beneficiari, i posa en perill la subsistència personal i familiar. Els ajuts
socials tenen per objecte contribuir a la millora de les condicions de vida de moltes famílies i
persones que troben en els governs locals el seu últim recurs per fer front a situacions de
pobresa.
Malgrat que el Ministre sr. Montoro ha declarat que promourà un canvi legislatiu per solventar
aquesta situació, a hores d´ara encara no està resolt.
En aquest sentit, els grups municipals signants proposen al Ple Municipal de l´Ajuntament de
Sant Pere de Ribes els següents acords:
1) Defensar la inembargabilitat d´aquests ajuts en base a l`article 30 de la Llei Catalana
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, determina que els
municipis poden regular prestacions socials de caràcter econòmic per atendre situacions de
necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l´alimentació, el vestit o
l´allotjament, un fet que s´adiu al que recull l´article 25.2.e, de la Llei 7/1985, de 2 d´abril,
Reguladora de les bases de règim local, que considera competència bàsica dels
ajuntaments l´avaluació i la informació de situacions de necessitats social i la seva
atenció inmediata.
2) Posar de manifest que tal i com indica l´article 606 de la Llei d´Enjudiciament Civil, els bèns
que siguin imprescindibles perquè l´executat i les persones puguin atendre la seva
subsistència amb dignitat raonable seran inembargables.
3) Instar al Ministeri d´Hisenda un canvi legislatiu inmediat per tal d´aclarir i fer efectiva la
inembargabilitat dels ajuts d´urgència social i a la vegada recuperar els ajuts embargats.
4) Demanar que aquest canvi legislatiu tingui en compte el retornament amb retroactivitat dels
ajuts socials ja embargats.
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5) Que deixin de constar com a ingressos tributables i computables en les declaracions d´IRPF
les bonificacions i ajuts socials que concedeix aquest Ajuntament, doncs poden suposar un clar
perjudici per la ciutadania perceptora d´aquestes ajudes.
6) Fer pública la insensibilitat del govern del PP i del Ministre Montoro – a dia d´avui
encara no hi ha data del canvi legislatiu necessari per fer efectiva la inembargabilitat –
vers la situació de milers de famílies a Catalunya, portant a terme una mesura que va en
línia contraria de la inclusió social de molts col.lectius. Embargar els ajuts d´úrgencia
destinats a la compra de medicaments, al pagament de rebuts de subministraments o al lloguer
d´un habitatge sense cap alternativa viable i eficaç no fa més que augmentar les desigualtats
socials i cronificar les situacions de pobresa.
I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria
de dinou vots a favor d´Esquerra Republicana, Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Socialista de
Catalunya, Convergència i Unió-VIA i Agrupació d´electors FEM Poble; i un vot en contra, del
Partit Popular de Catalunya.

6.3.- Moció que presenta l’Agrupació d’electors FEM POBLE, per un municipi plural en
períodes electorals

xG E @G EEGu ~Ex @E

@E  xUNICIPI

PLURAL EN

PERIODES ELECTORALS
L’Agrupació d’electors FEM POBLE de Sant Pere de Ribes, a l’empara del que disposa l’art.
97/3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta davant d’aquest Ple Corporatiu la següent
MOCIÓ:
En democràcia plena i digna de tal nom i pel que pertoca als períodes electorals, objecte
d’aquesta moció, les institucions y administracions públiques deuen aportar la major neutralitat
política possible dins del respecte a la legalitat vigent, i afavorir i protegir la igualtat i pluralitat
entre candidatures legalment admeses a la concurrència electoral amb rigor i sentit comú,
considerant especialment el caràcter en funcions dels acords i decisions municipals en el cas
d’eleccions locals.
El repartiment d’espais públics per a la col·locació de propaganda i publicitat electoral ve
regulat principalment per l’art. 55 de la LOREG, i els principis de repartiment venen disposats
en l’art. 61 de la mateixa Llei Orgànica que no posa cap impediment a que noves candidatures
aspirants també disposin dels seus propis espais públics per a donar a conèixer al electorat la
seva disponibilitat a les urnes la jornada electoral.
A falta d’una Llei Electoral pròpia Catalana, la LOREG es l’única Llei vigent d’aplicació.
L’Agrupació d’electors FEM POBLE aprofita per a denunciar l’incompliment de les promeses
electorals dels partits representats al Parlament de Catalunya de formular dins de les seves
competències una llei autonòmica pròpia que imposi mesures per a assegurar el just
repartiment d’espais i que doti als ciutadans del democràtic 1 ciutadà = 1 vot.
2. Quan aquest grup municipal, Fem Poble, no era més que una candidatura, i malgrat l’elevat
número de signatures/avals de suport ciutadà aconseguides per a superar les habituals
barreres electorals disposades pels legisladors, se’ns van concedir només 2 dels 810 espais
disponibles per a les banderoles de FEM POBLE. A més a més de ser exclosos dels debats
dintre de la nostre televisió pública municipal. No es objecte d’aquesta moció exigir
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responsabilitats polítiques a ningú, però sí es el nostre objectiu evitar en el futur aquest tipus
d’anomalies democràtiques que, a més a més d’injustes, repercuteixen negativament a la
percepció ciutadana sobre la qualitat del nostre sistema electoral.

Per tot això, l’Agrupació d’electors Fem Poble, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, que adopti els següents

ACORDS:

Establir un mínim d’espais públics per a la col·locació de banderoles electorals per a noves
candidatures no representades a les institucions a les que es presenten, ja siguin eleccions de
caràcter local, autonòmic, a Corts Espanyoles o Europees.

Per a tal fi, proposem que la reserva d’espai, expressat en número de fanals per al
desplegament, no deu ser inferior al 10% en el cas d’Agrupacions d’Electors ni del 5% si es
tracta de nous partits polítics que no requereixen suport ciutadà previ per a concorre a les
eleccions locals.

3. Dita reserva serà descomptada del número total de fanals disponibles, i la resta serà
repartida de forma proporcional com habitualment s’ha vingut fent.

Proposarem en el si dels grups municipals, que tota candidatura que així ho desitgi disposi del
mateix espai de difusió i sigui invitada a intervenir als debats a la televisió i radio pública de
caràcter municipal.

En cas de que l’assignació d’espais correspongui a la Junta Electoral, s’informarà a la mateixa
d’aquest procediment si es aprovat per aquest ple.

Es modificaran les instruccions de l’Alcaldia referents a la Difusió de Propaganda Electoral en
períodes electorals per a adequar-lo a aquesta proposta, de ser aprovada.

I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria
de divuit vots a favor d´ Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Socialista de Catalunya,
Convergència i Unió-VIA i Agrupació d´electors FEM Poble; i dos vots en contra, del Partit
Popular de Catalunya i Esquerra Republicana

6.4.- Moció que presenten els grups municipals UM9-CUP i ERC, sobre la llei de
seguretat ciutadana coneguda com llei mordassa

MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA CONEGUDA COM LLEI MORDASSA
QUE PRESENTEN AL PLE MUNICIPAL ELS GRUPS DE UM9-CUP I ERC.
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Atès ja ha entrat en vigor, després de la seva aprovació al Congrès de Diputats espanyol, la
Llei de Seguretat Ciutadana contra el qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició,
sindicats, magistrats, advocats penalistes i nombroses organitzacions socials.
Atès que aquesta llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes lleus, greus o molt
greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els 600.000 €, barrejant des de la
inducció al consum de drogues o el comerç d'armes, amb l'assistència a manifestacions o la
celebració d'espectacles que no comptin amb la deguda autorització.
Atès que vint-i-tres anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana
1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que el Tribunal Constitucional va revocar una gran
part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel
què fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà la llei del 92.
Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat
caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions
penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a
considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu.
La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia
de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 €, i la
fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen a aquesta
Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la
criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental, per
impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull
la Constitució com a drets fonamentals.
Les conseqüències del nou text aprovat pel Govern espanyol significaran que l'acampada del
15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots els
permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir amb un agent
de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una actuació il·legítima,
despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de protesta per una
detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser sancions administratives la càrrega de la
prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el
testimoniatge d'un agent de l'autoritat.
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens indica
que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en l'òrbita del vell
concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica de la seguretat.
Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i manifestació, el
dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a les
garanties processals, els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la
pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de tota actuació administrativa
discrecional, arbitrària o discriminatòria, i el rebuig als intents de qualsevol govern de restringir
injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives
legislatives.
Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de la
seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària i injustificada
l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans.
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, i
no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb educació, amb
promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones polítiques de
reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el càstig.
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Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i creadora
d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un
entorn democràtic.
Per tot l'anterior, proposem els següents
ACORDS
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de Seguretat
Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir
d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans,
posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat
i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències pròpies del Govern de la Generalitat i
dels ens locals.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.
Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i
manifestació al nostre municipi i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests
drets. I en coherència amb això, la Policia Municipal no tramitarà multes basades en les
sancions previstes per aquesta llei, relacionades amb l’exercici de la llibertat d’expressió, de
manifestació i a la protesta social.
Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei
de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una democràcia.
Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats municipalistes existents i a les
entitats socials del municipi.
I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria
de dinou vots a favor d´ Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra
Republicana, Convergència i Unió-VIA i Agrupació d´electors FEM Poble; i un vot en contra, del
Partit Popular de Catalunya.

6.5.- Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP, per la petició d’arxiu de la causa
del cas Expert
MOCIÓ DE PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT que presenta el grup
municipal d’UM9-CUP
ANTECEDENTS
El proper 9 de juliol quatre treballadors/es de l’antiga empresa Expert Polymere de l’Arboç, i
dos assessors sindicals van declarar al jutjat penal número 2 de Tarragona. La Fiscalia els
reclama penes d’entre tres anys i dos mesos de presó i quatre anys i sis mesos de presó, així
com multes al voltant dels 3.000 euros. Aquest cas es remunta a l’any 2004 i, a dia d’avui, tant
per la dilació del procés com pel que pot significar per les persones represaliades, és necessari
donar a conèixer els fets i demanar aquest recolzament públic.
Per a conèixer els fets copiem la Carta Oberta dels Encausats:
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“CARTA OBERTA DESL ENCAUSATS DEL CAS EXPERT
El proper 9 de juliol, quatre treballadors i treballadores de l’antiga empresa Expert Polymere de
l’Arboç (comarca del Baix Penedès, Tarragona) i dos assessors sindicals estem citats a
declarar al Jutjat Penal número 2 de Tarragona. Estem encausats arran dels fets esdevinguts
durant la tramitació de l’ERO per tancament de l’esmentada empresa ja fa onze anys. La
Fiscalia ens reclama penes d’entre tres anys i dos mesos i quatre anys i sis mesos de presó,
així com multes al voltant dels 3.000 EUR, per presumptes delictes d’atemptat contra l’autoritat
i contra el dret al treball.
El 20 de juliol del 2004 s’estaven duent a terme negociacions entre la direcció de l’empresa
Expert Polymere i el Comitè d’Empresa de la mateixa, acompanyat per dos assessors sindicals
de la CGT, relatives a un ERO d’extinció que Expert havia presentat. Durant la reunió entre la
direcció i els representants dels treballadors, els membres de la plantilla, que ja havien finalitzat
el seu torn de treball, es trobaven dins del recinte de la fàbrica, tot esperant a ser informats del
resultat d’aquesta reunió.
Un cop acabada la reunió, el Comitè i els assessors van informar a l’assemblea de treballadors
sobre l’estat de les negociacions. Durant la celebració de l’assemblea cal esmentar la
presència d’efectius de la Guàrdia Civil a les immediacions del recinte de l’empresa, fet que es
venia produint cada dia des de la presentació de l’ERO, malgrat que no s’havia produït cap
mena d’incident fins a aquell dia. Després de l’assemblea, els assessors sindicals van marxar
del recinte i se’n van anar a buscar el seu cotxe. En aquell moment, i "sense que hi hagués
provocació" prèvia (tal com consta en l’informe d’aquell dia del propi servei de seguretat de
l’empresa), es va produir una càrrega de la Guàrdia Civil contra els treballadors que encara es
trobaven allà reunits i dins del recinte de la fàbrica.
La brutal i injustificada intervenció policial va resultar en lesions a tres dels treballadors que es
trobaven allà presents, els quals van haver de ser evacuats en ambulància i ser atesos al CAP
del Vendrell. En passar els assessors amb el cotxe davant la porta del recinte i observar el que
estava passant, es van aturar i van sortir del vehicle per a intermediar amb la policia. Però en
intentar intermediar, quatre Guàrdies Civils s’abalançaren sobre un d’ells, que va ser agredit i
posteriorment detingut.
Arran d’aquests fets, els agredits vam presentar denúncies per lesions contra la Guàrdia Civil
als Jutjats del Vendrell. En aquestes denúncies constava com a testimoni la resta de la plantilla
que es trobava a l’assemblea. Posteriorment, i com a reacció, la Guàrdia Civil va presentar una
denúncia contra nosaltres, els denunciants, i també contra els testimonis. Aquesta
contradenúncia deriva en un procés penal que ens afecta als quatre treballadors i als dos
assessors sindicals. Cal dir que l’empresa Expert en cap moment va interposar cap denúncia
pels fets que havien esdevingut dins les seves instal·lacions.
Onze anys després dels fets i del tancament d’Expert, quan els afectats esperàvem que
l’expedient ja hauria estat arxivat, ens trobem que hem d’afrontar un judici amb petició per part
de la Fiscalia de penes de presó i multes econòmiques.
A dia d’avui, Vanessa, Yolanda, Sandra, Juan, Pedro, Juan Antonio i les nostres famílies hem
d’afrontar una situació cruel i inesperada. La dilació del procés ha fet que la nostra situació
personal i familiar hagi canviat molt al llarg d’aquests onze anys. Vanessa, de 37 anys, és
actualment mare de dos fills, de 5 i 9 anys. Sandra, de 37 anys, és mare de dos fills, de 8 i 6
anys. Yolanda, de 37 anys, és mare de dos fills, de 7 i 12 anys. Juan, de 37 anys, és pare
d’una nena de 7 anys. Pedro, de 66 anys, està jubilat i és pare de dos fills de 21 i 27 anys. I
Juan Antonio, de 67 anys, també està jubilat, i té 2 fills i 4 nets.
Tot això ha suposat un cop dur a les nostres vides i la de les nostres famílies, que s’han vist
dràsticament alterades pels delictes dels quals injustament se’ns acusa, amb les
conseqüències a nivell psicològic i emocional que comporta la perspectiva d’una possible pena
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de presó. I tot plegat pel simple fet d’haver intentat defensar els nostres llocs de treball i d’haver
patit una agressió policial.
Amb aquestes breus línies volem donar a conèixer a l’opinió pública aquesta greu i injusta
situació, i fer una crida a la ciutadania, les diferents forces polítiques, sindicals i socials a donar
suport a la nostra absolució.”
E? IzJ zsLKLJF? Dx;G@ JIHJHOF ?FDHJKLM DB?O

següents acords

PRIMER. Expressar suport a les encausades, atès que la mateixa Fiscalia contemplà l’arxiu
dels fets i que l’empresa no va posar cap denúncia, i també donada la dilació en el temps del
cas i les conseqüències que aquesta i la desproporció de la causa comporten.
SEGON. Recolzar la petició d’arxiu de la causa atès que les conseqüències per les seves vides
i les de les persones més pròximes, poden ser terribles.
TERCER. Donar suport als grups del Parlament de Catalunya.

I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per majoria
de quinze vots a favor d´ Unitat Municipal 9-CUP-PA, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra
Republicana i Agrupació d´electors FEM Poble; i l`abstenció del Partit Popular de Catalunya i
Convergència i Unió-VIA.

7. URGÈNCIA.
DECLARACIÓ D´ URGÈNCIA: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA
EN DEFENSA DE LA “19ª EDICIÓ DEL CORRELLENGÜA”
Per part del regidor proposant, es procedeix prèviament a defensar la necessitat de declarar la
urgència de la moció.
I sotmesa la urgència a votació pel Ple de la Corporació, s’aprova pel vot unànime dels vint
membres presents dels vint-i-un que composen la Corporació.

En aquest moment abandona la sessió el regidor del Partit Popular de Catalunya Sr.
José Asín Fernández.

PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 PRESENTADA PER ERC
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del
Correllengua. Des de la CAL, considerem que seria molt important la presentació, a tots els
municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o
d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juny de 2015

Proposta d’acord
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema
educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur
de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

El Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de
la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població
nouvinguda.

Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu
electrònic cal@cal.cat.

I sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació acorda la seva aprovació pel vot
unànime dels dinou membre presents dels vint-i-un membres que composen la Corporació.

El senyor regidor del Partit Popular de Catalunya Sr. José Asín Fernández es troba absent en
el moment de la votació.
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4. Mocions, precs i preguntes

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. JOSEP GRAELLS - ERC
1. Quina és l’actual situació del cens que es va fer dels pisos buits i expedients
sancionadors dels mateixos.
2. Quines són les intencions del nou govern envers de Rocamar; en quina situació està i
sol·licitud de creació de taula de treballs on intervingui tothom implicat... com estan els
tràmits.
3. Fets que van passar el 20 de juny al Correfoc de la Festa Major de Sant Joan (incident
pl. Llobregat crema d’un xipré); com estan els problemes del PAU i si està tot ben
reglamentat i correcte.
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.
5. Criteris del retorn dels legionaris per Setmana Santa. Ho han sabut per la premsa
comarcal.
6. PREC: Tema c. dels Ferrers i c. Modistes, carrers que estan en condicions
deplorables. S’ha d’arranjar per tal que no sigui un abocador alternatiu. Mala imatge.
7. PREC: Escocells Ptge. Ausias March, sense arbres. Possibilitat de replantar.

PREGUNTES DEL REGIDOR SR. TOMÀS CARANDELL – UM9
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.
2. Pla de xoc pobressa energètica: Sol·liciten dades del que està significats i volen saber
també el nivell de desenvolupament de les actuacions.
3. Situació de l’adjudicació de la llar d’infants l’Espígol. Terminis.
4. En relació al tema dels legionaris, volen conèixer la voluntat del govern.
PREGUNTES DE LA REGIDORA SRA. LAURA MARCOS - UM9
1. Volen saber les dades de matriculació definitiva de les llars d’infants i les
preinscripcions a l’escola d’adults.
PREC DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA GIRALT - CIU-VIA
1. PREC: Volen posar en coneixement de la regidora d’obra pública que al c. Pare Claret,
21-23 hi ha un pal de formigó molt deficient i perillós.
PREGUNTES DEL REGIDOR SR. LLUÍS GIRALT - CIU-VIA
1. Volen saber com està el procès per les obres del Local (s’havia de realitzar una
obertura de pliques)
2. Estat de les obres de la Casa de la Vila, del Castell i del Teatre de les Roquetes.
3. Volen saber com està el tema del pas de vianants de Vallpineda (modificació de
pressupost). S’ha signat el conveni?
4. S’han fet passes pel concurs de possar en lloguer l’habitatge de Sant Pau?
5. (Reflexió): Camí de Puigmoltó a els Cucons (pilona per bicicletes i vianants)... s’ha
posat? S’ha canviat el criteri?
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