SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ens aprova un recurs
tècnic consistent en l’elaboració d’una “Avaluació i millora de la deixalleria al municipi de Sant
Pere de Riudebitlles”, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i
activitats del Pla de concertació, i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva.
DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement dels Decrets i Resolucions núm. 40/13 al 88/13.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT PER A L’ANY 2013 A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU, MITJANÇANT
EL CONVENI AMB EL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, adjudicar a favor de l’empresa
Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest
Ajuntament com a derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als
ens locals de Catalunya (expedient 2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel
període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT PERE DE RIUDEBITLLES I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Es va aprovar per assentiment dels regidors presents el projecte de conveni a signar amb
l’Institut d’Estudis Penedesencs, per donar suport i contribuir a la consolidació de les diverses
activitats de les entitats que treballen al nostre municipi en el camp de la cultura i té un cost de
300,00 €, segons conveni annex a aquesta proposta d’acord.

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 ELS
INCENDIS FORESTALS (PVI) DE L’ANY 2013.
Es va aprovar per assentiment dels regidors presents 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 2013,
que té una contraprestació econòmica de 171,00 €, segons conveni annex a aquesta proposta
d’acord.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS POBLE - CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (MP-CUP) EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA I PER L’APROVACIÓ
D’UN REGLAMENT D’USOS LINGÜÍSTICS A L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE
RIUDEBITLLES.
Es va desestima amb els vots en contra del Grup Municipal de CiU, a favor del Grup Municipal
d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, i l’abstenció del Grup Municipal del PSC-PM-GIR, la
qual cosa significa que la moció va ser desestimada amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde, dels
següents acords:
1. Manifestar el rebuig frontal de la corporació municipal als atacs contra la llengua

catalana en l’àmbit públic i educatiu, i expressar així la solidaritat amb els ciutadans que
han estat agredits o vexats per exercir el seu dret d’expressar-se en català davant les
autoritats públiques.
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, informant-los dels acords d'aquest

ple, a realitzar insubmissió activa davant la Sentència STC 31/2010, de 28 de juny de
2010 del Tribunal Constitucional en tots els aspectes relatius a la marginació legislativa
de la llengua catalana i a desobeir Llei orgànica de Millora de la qualitat Educativa
(LOMCE) que acaba amb el model d'immersió lingüística i nega l'accès al coneixement
de la llengua catalana als infants residents dins l'àmbit territorial d'actuació de la
Generalitat de Catalunya.
3. Instar al Govern de les Illes Balears, informant-los dels acords d'aquest ple, a retirar la

Llei de modificació de la funció pública, que margina la llengua catalana a l'administració
pública i permet la castellanització de la toponímia balear.
4. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana, informant-los dels acords d'aquest ple,

a prendre les mesures necessàries per fer acomplir la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament
del valencià, de 23 de novembre en què s'estableix el dret de rebre ensenyament en
valencià, atès que en l'actual curs escolar gairebé el 60% dels escolars valencians no
tenen possibilitat de realitzar l'ensenyament escolar en valencià.
5. Aprovar un Reglament d'Usos Lingüístics Municipal que garanteixi la presència

plena i normalitzada de la llengua pròpia de Catalunya en totes les actuacions internes i
externes de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, així com de les empreses
concessionàries i les entitats subjectes a subvencions o ajudes municipals, segons
reglament annex a aquesta proposta d’acord.
6. Adoptar el compromís de treballar conjuntament amb el Consorci per la Normalització

Lingüística de l'Alt Penedès-Garraf per implementar les mesures previstes en el
Reglament d'Usos Lingüístics municipals.
7. Fer arribar aquesta declaració al govern de la Generalitat de Catalunya, el govern de

les Illes Balears, al govern de la Generalitat Valenciana, al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i al Consorci per la Normalització Lingüística de l'Alt Penedès-Garraf.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS POBLE - CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (MP-CUP) SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es va desestimada amb els vots en contra del Grup Municipal de CiU, a favor del Grup
Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, i l’abstenció del Grup Municipal del PSCPM-GIR, la qual cosa significa que la moció va ser desestimada amb el vot de qualitat del Sr.
Alcalde, els següents acords:
Convocar, abans del mes d'agost del 2013, una trobada entre totes les formacions
polítiques del consistori, amb la voluntat de crear una comissió de participació ciutadana que
ens permeti obrir un debat ampli amb les entitats i ciutadanes que així ho desitgin, per
redactar un Pla i Reglament de participació ciutadana com exigeix la llei 57/2003, amb
l'objectiu d'establir en un futur un procés d'elaboració d'uns pressupostos participatius.
Que el govern municipal aporti tot el suport tècnic, econòmic i jurídic necessari per tal de
dinamitzar la constitució de la comissió esmentada per garantir-ne la viabilitat i
funcionament òptim.
Fins que no es disposi d'un Reglament de participació que ho reguli, l'Ajuntament es
compromet a atorgar a la població el Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
que siguin de caràcter ordinari, d’acord amb les prescripcions següents:
a) La intervenció la podrà efectuar qualsevol persona que assisteix a la sessió plenària.
b) La intervenció s’haurà de sol·licitar a l'inici del punt de l'ordre del dia relacionat amb els Precs i
Preguntes i ho farà directament a l’alcaldia.
c) Si el Ple ho creu oportú, aquest podrà limitar la intervenció de la persona sol·licitant a quinze
minuts per fer la seva intervenció.
d) No s’admetran intervencions en les sessions extraordinàries o convocades pel tràmit
d’urgència.
e) Incloure la intervenció en l'acte de la sessió.
Possibilitar a la població la presentació de propostes de mocions als Plens municipals per
incloure-les a l'ordre del dia de les sessions plenàries, per a la seva posterior discussió i
votació dels Grups Municipals, prèvia sol·licitud corresponent mitjançant instància amb
un mínim de 5 dies hàbils a la convocatòria del Ple, i que la moció i la seva votació sigui
incorporada a l’acta de la sessió.
Que el govern municipal es comprometi a la difusió dels acords d'aquesta moció, mitjançant
una exposició pública perquè tota la població en sigui coneixedora, enviant també una
carta informativa als i les responsables de cada una de les entitats i associacions del
municipi, a la premsa comarcal i a través del butlletí municipal.
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS MÉS POBLE - CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (MP-CUP) I ERC-AM DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS SAHARAUIS.
Es va aprovar per assentiment dels regidors presents, els següents acords:

1. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos
polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per
un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del
poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels
drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en
l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses
resolucions de les Nacions Unides.
2. Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a Madrid, al
Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al President del
Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del Parlament Europeu i
l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.

