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

Decret núm. 261/10, de 9 de juliol, pel qual es resol concórrer a una subvenció per a
l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal NEUCAT, per import de 3.400,00 €.

-

Decret núm. 274/10, de 19 de juliol, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 8 de
l’obra “Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import
92.761,57 €.

-

Decret núm. 281/10, de 21 de juliol, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 2 de
l’obra “Transvasament d'aigües residuals de dos pous sobre l'aparcament del Torrent
Cuitó”, d’import 23.024,49 €.

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
1.171,41€ formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE
L’ANY 2009
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 Compte General del Pressupost de l’Entitat de l’any
2009, amb un romanent de tresoreria de 745.318,32 €, que ha estat informat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes i contra el que no hi ha hagut reclamacions de cap mena dins
del termini reglamentari.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA EN EL PROTOCOL GENERAL DE XARXA BARCELONA –
MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011, PER A L’ACTUACIÓ “EDIFICI
PLURIFUNCIONAL”
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, demanar a la Diputació de Barcelona que l’aportació
econòmica inclosa en el Pla de Concertació Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2008-2011
d’import 175.000,00 €, per l’actuació “Edifici plurifuncional” sigui destinat, mitjançant un canvi de

destí, a l’actuació “Projecte de condicionament del camp de futbol de Sant Pere de Riudebitlles
per a la installació de gespa artificial”.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, PER L’ACTUALITZACIÓ DE L’AGENDA 21
MUNICIPAL
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el projecte de conveni a signar amb el
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per a l’actualització de l’Agenda 21 municipal i designar al Sr.
Carles Rovira Ferrer, Regidor de Medi Ambient, per a donar suport a la tasca del Consell
Comarcal de l'Alt Penedès.

