SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit
dues subvencions per a l’any 2010, una d’import 1.500,00 €, per a l’esterilització i castració de
gats i l’altra d’import 200,00 €, per a l’adquisició de gàbies trampa per a colònies de gats.
La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit d’una subvenció per a
l’any 2010, d’import 500,00 €, pel projecte d’equipament (adequació d’un espai per utilitzar-lo de
magatzem).
La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit dues subvencions per
a l’any 2010, una d’import 4.000,00 €, pel projecte de dinamització sociocultural i l’altra d’import
4.338,00 €, pel projecte de coordinació.
L’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona ens informa del
programa de millora de les xarxes de serveis municipals, específicament, de l’actuació “Suport a
la redacció de plecs de condicions de la contractació del subministrament d’energia elèctrica en
baixa tensió”, en el que estem inclosos amb una subvenció estimada 2.700,00 €.

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

Decret núm. 348/10, de 22 de setembre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 1
de l’obra “1a fase de la millora de la xarxa d'aigua potable de Sant Pere de Riudebitlles”,
d’import 139.023,48 €.

-

Decret núm. 369/10, de 5 d’octubre, pel qual es resol nomenar els membres que
formaran part de la comissió de delimitació municipal.

-

Decret núm. 370/10, de 6 d’octubre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 9 de
l’obra “Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import 62.784,60
€.

-

Decret núm. 377/10, de 6 d’octubre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 10 i
última de l’obra “Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import
32.302,70 €.

-

Decret núm. 385/10, de 15 d’octubre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 2 de
l’obra “1a fase de la millora de la xarxa d'aigua potable de Sant Pere de Riudebitlles”,
d’import 43.375,36 €.

-

Decret núm. 393/10, de 19 d’octubre, pel qual es resol aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament al projecte “Els Serveis Socials Més a Prop” i aprovar el contracte de cessió
de dades personals entre aquest Ajuntament i la Creu Roja.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS A APLICAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 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, la modificació de les Ordenances Fiscals a aplicar a
partir de l’1 de gener de 2011, segons el següent detall:
Ordenança Fiscal
Modificació
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Adhesió ordenança tipus.
dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Núm. 1. Impost sobre Béns Immobles.
Adhesió ordenança tipus, mantenint els
articles 5 i 7, beneficis fiscals i quota.
Núm. 3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Adhesió ordenança tipus, mantenint els
articles 5 i 6, beneficis fiscals i quota
tributària i increment d’un 2%.
Núm. 4. Impost sobre l’Increment de Valor dels Increment d’un 2%.
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Núm. 7. Taxa per aprofitament especial del domini Adhesió ordenança tipus.
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general.
Núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles a través de Increment d’un 2%.
les voreres i les reserves de via pública, per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
Núm. 11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic Adhesió ordenança tipus, excepte l’article
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
6, quota tributària.
Núm. 13. Taxa per parades, barraques, casetes de Increment d’un 2%.
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Núm. 16. Taxa per expedició de documents Increment d’un 2%.
administratius.
Núm. 18. Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles Increment d’un 2%.
de lloguer.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació Adhesió ordenança tipus, excepte l’article
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
6 i 7, quota tributària i beneficis fiscals.
Núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis Adhesió ordenança tipus, excepte l’article
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 6, quota tributària.
les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Núm. 22. Taxa per inspecció de calderes de vapor, Increment d’un 2%.
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i
altres eines o installacions anàlogues d’establiments
industrials i comercials.
Núm. 25. Taxa per la prestació del servei d’escola Increment de les tarifes, excepte de la

bressol.

inscripció i introducció d’un nou apartat de
servei de menjador.
Núm. 26. Taxa per la prestació de serveis en la piscina Increment d’un 2%.
municipal.
Modificació d’una tarifa:
- Lloguer del camp de futbol: 30,00
€/h.
Introducció d’una nova tarifa:
- Tanca de publicitat: 150,00 € / any
(cost de la tanca i installació a
càrrec de l’anunciant).
Núm. 27. Taxa per prestació de serveis en cementiris Increment d’un 2%.
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local.
Núm. 28. Taxa per la prestació del servei de Increment d’un 2%.
clavegueram.
Núm. 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació Increment d’un 2%.
d’escombraries i altres residus sòlids urbans i utilització
de la deixalleria municipal.
Núm. 30. Taxa pel subministrament d’aigua.
Increment d’un 2%. Introducció d’una nova
tarifa:
- Installació
de
comptador
domèstic: 30,00 €.
Núm. 32. Taxa per la prestació dels serveis Increment de les tarifes.
d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Núm. 33. Taxa per retirada de vehicles abandonats o Increment d’un 2%. (Taxa no aplicada fins
estacionats defectuosament o abusivament a la via la data).
pública.
Núm. 37. Taxa per tinença de gossos.
Increment d’un 2%.
Núm. 38. Preu públic per la prestació del servei Establiment d’aquesta nova ordenança i
d’atenció domiciliària.
adhesió ordenança tipus.

ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ,
L’AMPLIACIÓ, EL REMODELATGE I L’EQUIPAMENT DE CONSULTORIS
LOCALS I CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE TITULARITAT MUNICIPAL
PER ALS EXERCICIS 2008, 2009 I 2010
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, acceptar la subvenció concedida pel
Servei Català de la Salut, d’import 12.209,64 €, per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i
l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als
exercicis 2008, 2009 i 2010 i ratificar la sollicitud de pròrroga demanada al Servei Català de la
Salut en raó que es disposa d’un termini molt reduït per dur a terme l’execució.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
AQUEST AJUNTAMENT, PER LA CREACIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS
PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, l’addenda al conveni entre el
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, per la creació d'una
llar d'infants pública de titularitat municipal, que té com a finalitat materialitzar la subvenció
d’import 357.500,00 € en que compta l’actuació “Reforma i ampliació de la Llar d'Infants
Municipal "El Patufet"”.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I AQUEST AJUNTAMENT, PER A LA IMPLANTACIÓ DEL
SITMUN (SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL) - MÒDULS
GESTIÓ INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, l’addenda al conveni de collaboració
entre l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona i aquest
Ajuntament, per a la implantació del SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal),
específicament, per a la implantació de mòduls de gestió d’informació geogràfica.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE RECONEIXEMENT DE LA LÍNIA DE
TERME I ASSENYALAMENT DE LES FITES COMUNES DELS TERMES
MUNICIPALS DE CABRERA D’ANOIA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, l’acta de reconeixement de la línia de
terme i assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de Cabrera d’Anoia i Sant
Pere de Riudebitlles, segons el següent detall:
Fita 1: coordenades UTM ED50 31T: X: 392518,6 i Y: 4591688,3.
Fita 2: coordenades UTM ED50 31T: X: 392378,7 i Y: 4591886,6.
Fita 3: coordenades UTM ED50 31T: X: 391743,7 i Y: 4592420,0.

