SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ens
comunica la inclusió de l’obra “Urbanització del C/ del Sol” (2a fase), en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2011, amb una subvenció d’import 87.958,85 €, subvenció que ja
figurava en l’atribució inicial d’aquest Pla.
El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ens
comunica la inclusió de l’obra “Redacció del projecte bàsic i executiu d’un edifici plurifuncional”,
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2011, amb una subvenció d’import
86.166,37 €, subvenció de nova atribució.

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals:
-

Decret núm. 412/10, de 29 d’octubre, pel qual es resol aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals a Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, que
suposa l’entrada al mercat lliure i no haver de pagar recàrrec.

-

Decret núm. 424/10, de 12 de novembre, pel qual es resol aprovar el Pla d’Actuació
Municipal Infocat de Sant Pere de Riudebitlles, específicament, el Manual d’actuacions
per a incendis forestals.

-

Decret núm. 432/10, de 17 de novembre, pel qual es resol aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al projecte del Consell Comarcal de l'Alt Penedès “Nits a la fresca al
Penedès 2010”.

-

Decret núm. 453/10, d’1 de desembre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 2 de
l’obra “Enllumenat públic zona del Cel Blau”, d’import 3.029,80 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, RELACIONS DE BAIXES DE REBUTS EN VALORS
QUE FORMULA L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, la relació de valors en rebuts d’import
1.542,10 €, formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST DE 2010.
Es va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-GIR i del Grup Municipal de CIU i
els vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM, l'expedient de modificació de crèdit núm.
3/2010, del Pressupost de l'Entitat de 2010, mitjançant la utilització de part del Romanent Líquid
de Tresoreria i de la minoració de partides del Capítol 1 per Reial Decret 8/2010. La quantificació

d'aquest expedient és de 263.852,00 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT PER A L’ANY
2011
Es va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-GIR i del Grup Municipal de CIU i
l’abstenció del Grup Municipal d’ERC-AM, el Pressupost de l’Entitat per a l’exercici 2011, que
puja la quantitat de 2.885.743,00€. Es pot consultar el resum per capítols d’aquest pressupost en
l’apartat de Pressupost d’aquesta mateixa web.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE “CONDICIONAMENT DEL CAMP DE
FUTBOL PER A LA INSTALLACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL” I EL
CORRESPONENT PROJECTE DE GESTIÓ
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el projecte “Condicionament del camp
de futbol per a la installació de gespa artificial”, que ha estat elaborat per Cristina & Esther
Fernández Bonvehí, Enginyeria i Arquitectura, amb data juliol de 2010, amb un pressupost per
contracte de 579.171,76 €, que es desglossa en dues fases, la primera d’import 535.021,66 € i la
segona d’import 44.150,10 € i el projecte de gestió de l’esmentat projecte redactat per Munar
Hijosa i Monguio, S.L., lliurat amb data juliol de 2010.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE
AMB LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN
RELACIÓ AL CRÈDIT DEMANAT PER A FER FRONT A L’ACTUACIÓ
“CONDICIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL PER A LA INSTALLACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL”
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, acceptar el préstec d’import
150.000,00€, per a finançar l’actuació “Condicionament del camp de futbol per a la installació de
gespa artificial”, d’acord amb les següents condicions:
Pressupost d’aplicació: 2011
Tipus d’interès:
0%
Anualitats:
10

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE
AMB CATALUNYA CAIXA, EN RELACIÓ AL CRÈDIT DEMANAT PER A FER
FRONT A L’ACTUACIÓ “CONDICIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL PER A
LA INSTALLACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL”, DINS DEL PROGRAMA DE
CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el préstec d’import 175.000,00 € per
al finançament del projecte d’inversió previst en el pressupost de 2011 per a l’obra de

“Condicionament del camp de futbol per a la installació de gespa artificial”, d’acord amb les
condicions següents:
Pressupost d’aplicació: 2011
Tipus d’interès: Euribor + 1,90%
Termini: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència)

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, PER A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DEL PRÉSTEC
CONTRACTAT AMB CATALUNYA CAIXA, PER A FER FRONT A L’ACTUACIÓ
“CONDICIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL PER A LA INSTALLACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL”
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Barcelona d’import 23.095,01 €, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del
préstec sollicitat i acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
aquest Ajuntament, regulador del subsidi del préstec sollicitat a Catalunya Caixa amb càrrec al
Programa de crèdit local.

PROPOSTA DE MOCIÓ URGENT. DENÚNCIA DE PART DEL CONVENI DE
COLLABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, EN
MATÈRIA DE JOVENTUT A L’ALT PENEDÈS, MITJANÇANT EL PROJECTE DE
DINAMITZADORS COMPARTITS
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, denunciar la part del conveni del
paquet de dinamitzadors compartits que presta el Consell Comarcal de l'Alt Penedès en aquest
municipi, en el que es refereix al monitoratge de cap de setmana en horari de dissabte de 22 a 1
hores, la qual cosa significa que s’ha de deixar de prestar el mateix a partir de l’1 de gener de
2011i posar de manifest que s’ha de reduir la despesa en la part proporcional que correspongui
envers el servei que es deixarà de prestar per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que
suposa un estalvi de 3.000,00€ anuals.

