DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement dels Decrets i Resolucions núm. 89/13 al 124/13.
DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR.
Es va aprovar, per assentiment dels regidors presents, el Decret núm. 115/13, de 10 de maig, pel
qual es resol concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’atenció
a la infància i l’adolescència del Departament de Benestar i Família per a ajuntaments de menys
de vint mil habitants dins l’exercici 2013.
PRESA DE CONEIXEMENT DEL DECRET NÚM. 90/13, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL ES
RESOL APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011 PRORROGAT PEL
2012
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement del decret de l’Alcaldia per la qual s’aprova la liquidació
del pressupost del any 2011, prorrogat pel 2012 que dona els següents resultats:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

163.861,42€

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

265.834,53€

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

419.458,08€

D) Romanent de tresoreria:
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA:

1.011.404,51€

APROVACIÓ, SI ESCAU, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal CiU, els vots en contra del Grup
Municipal ERC-AM i del Grup Municipal MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal del PSC-PMGIR , la qual cosa significa que va ser aprovada per majoria simple i amb el vot de qualitat del Sr.
Alcalde, amb caràcter provisional per a l’exercici 2013 i següents, la modificació de l’article 6è.
quota tributària, apartat 1 dels epígrafs següents:
Epígraf
Per la inscripció a la Llar
d’Infants
Drets d’assistència

Tarifa actual
80,00 €

Tarifa a partir de l’1 de
setembre de 2013
90,00 €

Tarifa a partir de l’1
de gener de 2014
90,00 €

80,00 € / mes

90,00 € / mes

100,00 € /mes

I afegir un quart apartat a l’esmentat article que digui:
4. En situacions de més d’un germà inscrit a la llar d’infants, la tarifa de l’apartat 1, epígraf “Drets
d’assistència”, es reduirà en un 20%.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es va aprovar, per assentiment dels regidors presents les següents subvencions:
Acceptació de la subvenció d’import 7.089,00 € com a recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg de concertació
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Acceptació de la subvenció d’import 1.733,00 € com a recurs econòmic per al desenvolupament
de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants en el marc del Catàleg de
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Acceptació de la subvenció d’import 2.021,00 € com a recurs econòmic per a suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals de l’any 2013 en el marc del Catàleg de concertació
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Acceptació del recurs tècnic consistent en la redacció del pla d’autoprotecció de l’escola bressol
en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT PERE DE RIUDEBITLLES I L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT PER AL
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE L’ARRANJAMENT DEL PONT DE LA BAIETA
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU , del Grup Municipal PSC-PM-GIR
i del Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la qual cosa
significa que va ser aprovada amb el quòrum superior al de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, el projecte de conveni a signar amb l’Ajuntament de Torrelavit, per
finançar el cost de les obres de l’arranjament del Pont de la Baieta, que suposa un cost de
4.326,42 €.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB CÀRITAS
INTERPARROQUIAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, EN RELACIÓ A L’ATORGAMENT
D’UNA SUBVENCIÓ AMB LA CONDICIÓ QUE S’INVERTEIXI AMB ALIMENTS PER A
FAMÍLIES AMB NECESSITATS SOCIALS
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal PSC-PM-GIR i
del Grup Municipal d’ERC i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP , la qual cosa significa
que va ser aprovada amb un quòrum superior al de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, el conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i l’entitat Càritas
Interparroquial de Vilafranca del Penedès, té com a finalitat aportar un ajut a aquesta entitat
d’import 600,00 €, a fi i efecte que aquesta l’inverteixi amb aliments per a famílies amb
necessitats socials.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UNA PORCIÓ DE TERRENY
SITUADA EN EL SECTOR PLANA MAS D’EN SOLÉ PER PART DE LA MERCANTIL
LANINVER SCH, SL (SUCCESSORA DE SOLERFA, SL)
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal d’ERC-AM i el
Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, la qual cosa
significa que va ser aprovada amb un quòrum superior al de la majoria absoluta del nombre legal

de membres de la Corporació, la cessió unilateral i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Sant Pere
de Riudebitlles d’una porció de terreny de superfície 1.473,00 m2 atorgada davant del notari Sr.
Miguel Àngel Campo Güerri en data 19 de desembre de 2012 amb número de protocol
4164/2012, per part de la mercantil LANINVER SCH, SL (successora de SOLERFA, SL), la
descripció de la qual és la següent:
“Urbana.- Porció de terreny en el terme de Sant Pere de Riudebitlles, de superfície mil quatrecents setanta-tres metres quadrats (1.473 m2) amb la qualificació urbanística de “parcs i jardins
urbans” destinats a ús públic i subjectes a cessió obligatòria a l’Ajuntament. Limita: al Nord i a
l’Est al Sud i a l’Oest amb la finca matriu”.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS POBLE - CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (MP-CUP) PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT A SIGNAR I
PUBLICAR EL DECRET DE DESPLEGAMENT REGLAMENTARI DE LA LLEI 23/2010 DE
CREACIÓ DE L’ÀMBIT PENEDÈS
Es va aprovar, per assentiment dels regidors presents els següents acords:
Atès que en data 14 de juliol de 2010, el Parlament de Catalunya, per unanimitat dels seus
membres, va aprovar la Llei de creació de l’Àmbit Penedès, Llei 23/2010, la qual resta pendent
del seu desenvolupament reglamentari per a la seva entrada en funcionament ;
Atès que el dia 23 de desembre de 2011 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicà el
Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de les
lleis 1/1995 i 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès ;
Atès que la tramitació de l’esmentat Projecte es preveia com a màxim per a un termini de sis
mesos, i que tenim coneixement que fa més de quatre mesos que resta a l’espera de la seva
signatura pel corresponent Conseller de Territori i Sostenibilitat ;
Atès que el mapa d’Àmbits de Catalunya segueix mantenint-se en set, amb tot el que això
suposa d’actes jurídico-polítics que afecten llur desenvolupament i, tot i la urgència de sortir
d’aquesta indefinició, el fet irregular de l’exclusió del Penedès per al qual s’ha creat una llei que
no s’aplica ;
Atès que l`Àmbit pot ser un instrument perquè el nostre territori pugui desenvolupar-se i sortir del
present atzucac en què es troben les nostres quatre comarques, on els índexs d’atur són
alarmants ;
Atès que la creació de l’àmbit no suposa augmentar el pes de l’Administració, sinó la
redistribució de la que ja existeix, per a un desenvolupament més equilibrat dels diferents
territoris de Catalunya ;
Atès tot el conjunt de raons que hem presentat:
DEMANEM AL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT:
1r – Que insti el Govern de la Generalitat, i concretament el Conseller de Territori i Sostenibilitat
a signar i publicar ja sense més demores el Decret de l’Àmbit Penedès i iniciar d’aquesta manera
el desplegament de la Llei que va generar la seva creació.

2n - Que traslladi aquest acord als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix Penedès, del
Garraf i de l’Anoia; als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la
Presidenta del Parlament, i al President de la Generalitat de Catalunya.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS POBLE - CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (MP-CUP) DE SUPORT AL POBLE PALESTÍ EN MOTIU DEL 65è ANIVERSARI
DE LA NAKBA
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal CiU, del Grup Municipal d’ERC-AM i del
Grup Municipal MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal PSC-PM-GIR, la qual cosa significa que
va ser aprovada amb un quòrum superior al de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació els següents acords:
1. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions
(BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit,
l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles es compromet a no establir cap tipus de conveni
ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o
organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de
reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional
per mitjà de:




la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el
desmantellament del Mur;
el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una
plena igualtat;
el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les
seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.
Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions
israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en
la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior

2. L’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles es compromet també a no establir cap tipus de
conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses,
institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici
econòmic o polític de la violació dels drets palestins
3. L’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles es compromet a donar suport a les diferents
campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món
4. L’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles instarà la Generalitat de Catalunya i la resta
d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot,
Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel
5. L’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles es compromet a promoure una jornada de
solidaritat en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la
campanya de BDS a la qual s’adhereix.
[1] Sociedad Civil Palestina Demanda Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel Hasta que
cumpla con la Ley Internacional y los Principios Universales de Derechos Humanos, 9 Julio de
2005 http://www.bdsmovement.net/call#Spanish:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) SOBRE
L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL
Es va aprovar, per assentiment dels regidors presents els següents acords:
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Sant Pere de Riudebitlles d’exercir la seva
sobirania fiscal (també aplicar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès).
Segon.- Iniciar, coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els mecanismes necessaris
per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i
l'Impost sobre el Valor Afegit, tan aviat com sigui possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en
lloc d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara.
Tercer.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, al parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya
(FMC, ACM i AMI).
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) SOBRE
L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU i el Grup Municipal d’ERC-AM i els
vots en contra del Grup Municipal de PSC-PM-GIR i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP,
la qual cosa significa que va ser aprovada amb un quòrum superior al de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, els següents acords:
Primer.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els Estatuts
i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps,
facultar el senyor/a president/a per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs
que ens hi puguin correspondre.
Segon.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d'aquest acord i el
trameti a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

