DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR
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:
− Decret núm. 22/10, de 21 de gener, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 11, de l’obra
del PAV-2 (Coberta de la pista poliesportiva municipal + Condicionament de la pista
poliesportiva coberta municipal com a pavelló), d’import 184.340,59 €.
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals:
-

Decret núm. 7/10, de 11 de gener, pel qual es resol aprovar el conveni “Okupa’t”, a subscriure
amb la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, que gestiona l’IES Intermunicipal del
Penedès, que té com a finalitat la formació en pràctiques en centre de treball de la Sra. Maria
Teresa Baca Acedo.

-

Decret núm. 10/10, de 13 de gener, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 1, de l’obra
“Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import 19.924,96 €.

-

Decret núm. 20/10, de 20 de gener, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 2, de l’obra
“Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import 26.459,55 €.

-

Decret núm. 34/10, de 1 de febrer, pel qual es resol concórrer a la convocatòria per a la
concessió de subvencions per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per al 2010, amb
l’actuació de control de colònies de gats i sollicitant una subvenció d’import 1.700 €.

-

Decret núm. 50/10, de 16 de febrer, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 3, de l’obra
“Reforma i ampliació de la Llar d'Infants Municipal "El Patufet"", d’import 31.907,47 €.

-

Decret núm. 57/10, de 23 de febrer, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 4 de l’obra
“Construcció d'arxiu municipal i sala de plens”, d’import 21.177,97 €.

-

Decret núm. 58/10, de 23 de febrer, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 5 de l’obra
“Construcció d'arxiu municipal i sala de plens”, d’import 48.942,57 €.

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
410,07 € formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS A LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST
D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ, EN MATÈRIA RECAPTATÒRIA DE
TRIBUTS MUNICIPALS
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, delegar a la Diputació de Barcelona les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i, alhora, confirmar i clarificar
l’abast d’anteriors acords plenaris de delegació, en matèria recaptatòria de tributs municipals.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’ACTIVITAT DE LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL "EL PATUFET"
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el projecte tècnic de llicència d’activitat de la
Llar d’Infants Municipal “El Patufet” a desenvolupar al C/ Pirineu, 53, expedient núm. A-010/2010.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOLLICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA MILLORA
DE L’EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, concórrer a la convocatòria de subvencions
a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció
primària de titularitat municipal per als exercicis de 2008, 2009 i 2010, amb l’actuació “Millora de
l’equipament del Consultori Mèdic Municipal, any 2010”, que té un cost de 12.209,64 € i demanar una
subvenció per dit import, que representa el 100% del cost de la inversió, la qual cosa significa el
compromís de portar a terme l’actuació i aportar, si fos el cas, amb fons propis, la part no
subvencionada de l’actuació.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOLLICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PLA
EXTRAORDINARI D’OCUPACIÓ LOCAL
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, concórrer a la convocatòria per a la
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals
(Projecte Impuls - Treball), amb el projecte “Pla d’Accessibilitat”, concretament amb l’actuació
“Supressió de barreres arquitectòniques en les diferents vies de l'entramat urbà i millora als accessos
dels equipaments municipals”, que té un cost de 29.689,18 € i demanar una subvenció d’import
21.900€, la qual cosa significa el compromís de portar a terme l’actuació i aportar, si fos el cas, amb
fons propis, la part no subvencionada de l’actuació.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL
COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, PER A LA REDACCIÓ I HOMOLOGACIÓ DEL
PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL PER A INCENDIS
FORESTALS (INFOCAT)
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 dur a terme la redacció i homologació del Pla d’actuació
municipal de protecció civil per a incendis forestals (INFOCAT.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL
COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL COMARCAL DE
L’ALT PENEDÈS (PAS-PC)
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 dur a terme la implantació i execució del Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca de l’Alt Penedès (PAS – PC).

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA I L’ADF
QUINTINENCA, PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA INCENDIS FORESTALS DE L’ANY 2010
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el projecte de conveni a signar amb la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i l’ADF Quintinenca, que té com a
finalitat participar en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2010, que té una
contraprestació econòmica de 246,00 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER AL MANTENIMENT DEL MAPA DE PATRIMONI CULTURAL DEL
TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el projecte de conveni a signar amb la
Diputació de Barcelona, per al manteniment i actualització del mapa de patrimoni cultural de Sant Pere
de Riudebitlles (Inventari del Patrimoni Cultural Local – 1999 – Sant Pere de Riudebitlles).

DONAR COMPTE DEL MANIFEST A FAVOR DE LA VEGUERIA PENEDÈS
L’Ajuntament Ple va prendre coneixement i va considerar-se plenament identificat amb el manifest de
l’Institut d’Estudis Penedesencs a la vista de la Llei que presentarà el Govern de la Generalitat de
Catalunya al Parlament de Catalunya en relació a l’organització territorial de set vegueries i que
expressa el següent:
-

LA VOLUNTAT de ser present, de forma lliure i pacífica, en totes les iniciatives, activitats i
actes reivindicatius a favor de l’imprescindible reconeixement de la Vegueria del Penedès ara, i
especialment davant del Parlament de Catalunya.

-

LA INTENCIÓ de demanar de forma explícita i evident a tots els representants polítics i
institucionals de les comarques penedesenques la seva responsabilitat de lluitar pel
reconeixement explícit de la Vegueria del Penedès, i demanar-los que refermin públicament el
seu compromís individual i collectiu vers ella.

-

LA CONVICCIÓ que no és coherent ni possible una Catalunya de futur que no reconegui ni
valori identitats comarcals com la del Penedès i que es basi únicament en la potència
metropolitana de Barcelona.

-

EL COMPROMÍS de tots els membres de l’Institut d’Estudis Penedesencs de continuar
treballant per l’estudi i coneixement dels elements que configuren la història, la cultura, la
realitat i la identitat del Penedès.

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PLA SUPRAMUNICIPAL DE DROGUES DE L’ALT PENEDÈS
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el contingut del Pla Supramunicipal de
Drogues de l’Alt Penedès 2010 – 2013, les funcions de la Comissió Político - Tècnica com a màxim
òrgan d’aquest Pla, nomenar al Sr. Carles Rovira Ferrer, Regidor de Cultura, per formar part de la
Comissió Político - Tècnica com a referent municipal del Pla de Drogues, aprovar el compromís de
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles de donar suport polític, tècnic i econòmic a aquest pla, per un
període de quatre anys (2010-2013) i signar el Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, la Mancomunitat Penedès - Garraf i tots aquells municipis de l’Alt Penedès que es
vulguin adherir al Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès.

PROPOSTA DE MOCIÓ URGENT. MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE
LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA A SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
Es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, defensar el dret del poble català a decidir
lliurement el seu futur sense traves ni limitacions de cap mena, en la línia del pronunciament que ja va
fer el Parlament de Catalunya el 1989, donar suport a la consulta popular per la independència de
Catalunya que es vol fer a Sant Pere de Riudebitlles i exigir al govern espanyol el respecte més
escrupolós al dret dels municipis catalans que així considerin convenient celebrar consultes populars
per a la independència.

