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

Decret núm. 219/10, de 7 de juny, pel qual es resol concórrer a la convocatòria de concessió
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la
Província de Barcelona.

-

Decret núm. 221/10, de 8 de juny, pel qual es resol concórrer a la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a l’execució d’obres d’installació d’energia elèctrica en el
medi rural en el Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC) per a l’any 2010, per a realitzar
l’actuació d’ampliació de la xarxa elèctrica existent per un nou subministrament a la Llar
d’Infants Municipal “El Patufet”, que té un cost de 9.047,15 € (IVA no inclòs), del qual es
demana una subvenció del 80%, que equival a 7.237,72 €.

-

Decret núm. 222/10, de 8 de juny, pel qual es resol concórrer a la convocatòria per al
subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya
(PLEGAC) per a l’any 2010, per a realitzar l’actuació de construcció d’una nova escomesa i
anullació de l’existent pel subministrament de gas a la Llar d’Infants Municipal “El Patufet”,
que té un cost de 1.615,52 € (IVA no inclòs), del qual es demana una subvenció del 80%,
que equival a 1.292,42 €.

-

Decret núm. 223/10, de 9 de juny, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 7 de l’obra
“Reforma i ampliació de la Llar d’Infants Municipal “El Patufet””, d’import 92.475,23 €.

-

Decret núm. 238/10, de 16 de juny, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
“Transvasament d’aigües residuals de dos pous sobre l’aparcament del Torrent Cuitó”,
d’import 22.277,35 €.

-

Decret núm. 241/10, de 18 de juny, pel qual es resol aprovar un conveni a subscriure amb el
Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, per al
desenvolupament d’un pla extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls –
Treball”.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’ASSOCIACIÓ
DE PAGESOS DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, PER A L’ÚS COMPARTIT
DE L’IMMOBLE SITUAT AL C/ VILAFRANCA, 14
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals, el conveni a subscriure entre aquest
Ajuntament i l’Associació de Pagesos de Sant Pere de Riudebitlles, que té com a finalitat regular
l’ús de l’edifici que fins ara venia utilitzant amb caràcter exclusiu aquesta Associació, a fi i efecte
de disposar de magatzem municipal i prendre la decisió de fer una intervenció en l’esmentat
immoble, per part d’aquest Ajuntament, a fi i efecte de garantir la seva estabilitat i manteniment.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A
LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2009-2010
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals, el conveni de data 16 de juliol de 2010, a
subscriure entre aquest Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
que té com a finalitat atorgar, per part d’aquest Departament, una subvenció d’import 82.800,00€,
per a minorar les quotes del servei d’ensenyament de les llars d’infants de titularitat municipal per
al curs 2009-2010.

ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’OBRA DE “ENLLUMENAT PÚBLIC
ZONA DEL CEL BLAU"
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals, acceptar la subvenció d’import
125.000,00€, concedida per l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, per a l’obra “Enllumenat públic zona del Cel Blau", subvenció inclosa dins el marc del
Pla de concertació de la Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2008-2011. Així mateix,
s’aprova el conveni en relació a la subvenció esmentada.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS BAREMS DE PUNTUACIÓ A APLICAR PER A
LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A MATERIAL, SORTIDES I LLIBRES DE
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, PEL CURS ESCOLAR 20102011
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals, els barems a aplicar per a la concessió
d’ajuts per a material, sortides i llibres de l’alumnat d’educació infantil i primària, pel curs escolar
2010-2011 i facultar a la Regidoria de Benestar Social per tal que formi part de la comissió que
verificarà la situació de cadascuna de les peticions i realitzin proposta de concessió dels
esmentats ajuts, juntament amb l’equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament, amb el
claustre de professors del CEIP Sant Jeroni i amb l’AMPA d’aquest centre.

ALTRES SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
La Generalitat de Catalunya, dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), període
2008-2012, anualitat 2011, ens ha inclòs una subvenció d’import 86.166,37 €, per a la redacció
del projecte bàsic i executiu d’un edifici plurifuncional a construir a la Plana d’en Solé.

La Diputació de Barcelona, dins del Programa complementari “Suficiència alimentària en el
període 0-3 a les escoles bressol municipals”, anualitat 2010, ens ha concedit una subvenció
d’import 1.303,00 €.

MOCIÓ PRESENTADA PER LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA
LLENGUA CATALANA, PER A DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2010
Es va aprovar, per acord de tots els grups municipals, donar suport al Correllengua 2010 com a
instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a la necessitat d’un
nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es concreti en noves mesures d’oficialitat en
l’àmbit estatal i davant els organismes del Parlament Europeu. Donar suport a les entitats i grups
del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda
necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades. Fer pública aquesta
iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació. Canalitzar i
ratificar l’ajut econòmic directe que s’ha realitzat als organitzadors locals de les activitats d’aquest
Correllengua.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, EN LA QUAL ES
PROPOSA LA REBAIXA D’UN 50% DELS DINERS QUE COBREN L’ALCALDE I
ELS REGIDORS A L’AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE DIETES
Es va desestimar, amb els vots en contra del Grup Municipal de PSC-GIR i del Grup Municipal
de CIU i els vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM, la moció presentada per Grup Municipal
d’ERC-AM de rebaixar la quantitat de diners que perceben l'alcalde i els regidors d'aquest
municipi un 50% per crear un fons d'ajuda municipal extraordinari per tal d'atenuar els efectes de
la crisi econòmica que estan afectant negativament a determinades famílies i persones de la
societat riudebitllenca.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, SOBRE LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ESTATUT
D'AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL
Es va aprovar, amb els vots a favor dels Srs. Moreno, Esteve i Subirats del Grup Municipal de
CiU, dels Srs. Martínez i Romeu del Grup Municipal d’ERC-AM, dels Srs. Romeu i Gumara del
Grup Municipal de PSC-PM-GIR i els vots en contra dels Srs. Olivé, Rovira i Bou del Grup
Municipal de PSC-PM-GIR, manifestar el rebuig a la vulneració de la voluntat popular que
suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb
aquesta decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de
Catalunya del marc constitucional espanyol. Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés
democràtic per tal que Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un
estat independent, de dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la

celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del
conjunt del poble de Catalunya. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i
ciutadania catalana a implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap
a l'assoliment de la independència nacional.

