SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya ens ha concedit d’una subvenció d’import 264,22 €, per fomentar la identificació,
esterilització i adopció dels animals de companyia, any 2011.
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ens ha concedit un recurs tècnic
consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, per a l’actuació “Estudi de programació de Cal Xerta”, valorat en 10.000,00 €,
any 2012.
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit el recurs tècnic
de desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió per a l’actuació “Gestor
d’Informació d’Activitats (GIA)”.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ens ha concedit una subvenció d’import 356,00 €, per a
l’actuació “Made in Japan”, inclosa dins dels premis a la participació a la pàgina web
www.penedescultura.cat 2012.
El Servei de Govern Local de la Diputació de Barcelona ens ha concedit el suport econòmic per a
fer front als projectes següents:
Actuació
Urbanització del C/ Sant Quintí
Actuacions de manteniment i millora
d’accessibilitat a la xarxa viària
Consolidació de Can Xerta (Renovació
coberta i rehabilitació façana)
Sistema d’informació interactiu del
patrimoni arquitectònic municipal

Total subvenció

Any 2013

Any 2014

146.400,00 €

146.400,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

15.000,00 €

Any 2015

15.000,00 €

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
El Ple de la Corporació, pren coneixement dels Decrets i Resolucions núm. 338/12 al 39/13.

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la ratificació del següent decret:
-

Decret núm. 29/13, de 28 de gener, pel qual es resol concórrer a la línia de subvencions
per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic, amb l’adquisició d’un
vehicle híbrid per a la flota municipal, sol·licitant una subvenció d’import 9.864,53 €.

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 assentiment de tots els grups municipals, la relació de valors en rebuts
d’import 12.399,09 € formulada per l’de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL
COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L’ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, PER
A LA CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DE L’ARXIU HISTÒRIC
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES A L’ARXIU
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ
PÚBLICA
Es aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, el projecte de contracte a subscriure
entre aquest Ajuntament, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Penedès, que té com a finalitat la cessió en comodat del fons documental de l’arxiu històric
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès per a
la seva conservació i difusió pública, segons annex que s’acompanya a aquesta proposta
d’acord.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT
DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU i el Grup Municipal del PSC-PMGIR i l’abstenció del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, el projecte de
conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, que té com a finalitat atorgar, per part d’aquest Departament, una subvenció
d’import 75.400,00 €, per a minorar les quotes del servei d’ensenyament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2011-2012, segons annex que s’acompanya a aquesta proposta
d’acord.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NORMES REGLAMENTÀRIES PER A LA CREACIÓ DE
LA SEU ELECTRÒNICA I DEL REGISTRE ELECTRÒNIC D’AQUEST AJUNTAMENT
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, el Reglament de creació i
funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles que consta com
annex al present acord a tots els afectes.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT AL CONVENI
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I
LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE
RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, adherir-nos al conveni de
col·laboració, de data 10 de juliol de 2012, subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya i les
entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), període 2013-2017, per tal de garantir el compliment del Reial Decret
208/2005, de 25 de febrer.

MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM-GIR, PER ESTABLIR
UNA COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PALAU
DELS MARQUESOS DE LLIÓ
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal CiU, el Grup Municipal del PSC-PM-GIR i
del Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la següent proposta
d’acord:
“Atès que per aquest proper any 2013 hi ha la previsió de realitzar el projecte bàsic i executiu de
rehabilitació del Palau dels Marquesos de Llió.
Atès que hi ha compromesos 250.000 euros de l’anterior PUOSC que s’han de destinar a la
rehabilitació de l’edifici esmentat.
Atès que en les properes setmanes s’acaba el termini per presentar els projectes per al nou
PUOSC de la Generalitat i coneixedors del compromís per presentar el projecte de rehabilitació
del Palau dels Marquesos de Llió.
Atès que a dia d’avui no hi ha un consens entre els diferents grups municipals respecte als usos
a què s’ha de destinar l’espai.
Atès que la societat riudebitllenca tampoc expressa una voluntat clara i inequívoca respecte als
usos del Palau,
El Grup Municipal del PSC-PM-GIR proposa al Plenari de l'Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles la següent
MOCIÓ:
1. Establir per l'any 2013 la creació d’una Comissió de treball i seguiment pel projecte de
rehabilitació del Palau dels Marquesos de Llió.
2. Aquesta Comissió ha d’estar composta per tots els grups municipals representats a
l’Ajuntament.
3. La Comissió haurà d’estar informada en tot moment dels processos a seguir i gestions
realitzades, en especial de:
•
•

L’elecció de l’equip redactor del projecte de rehabilitació
Reunions periòdiques amb l’equip redactor pel seguiment del projecte.

4. La Comissió ha d’establir els futurs usos dels espais del Palau dels Marquesos de Llió. També
ha de posar a l’abast dels riudebitllencs i riudebitllenques mecanismes de participació ciutadana
perquè puguin expressar la seva opinió o suggeriments al respecte.”

MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM-GIR, PER IMPULSAR
EL PROJECTE DEL SISTEMA HIDRÀULIC LOCAL
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Atès que el nostre municipi té una llarga tradició paperera fruit de l’ús de l’aigua com element
vertebrador de la societat riudebitllenca.
Atès que, tot i l’existència de treballs sobre aspectes concrets que resulten una base molt sòlida
per iniciar el treball, a dia d’avui no hi ha un projecte global i integrador de tot el nostre sistema
hidràulic (sèquies, molins i riu).
Atès que hi ha una voluntat per part de tots els grups municipals d’impulsar la cultura, l’educació
ambiental i el turisme com un actiu de l’economia local.
El Grup Municipal del PSC-PM-GIR proposa al Plenari de l'Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles la següent
MOCIÓ:
1. Establir per l'any 2013 una partida inicial de 30.000 euros amb la denominació “Projecte bàsic i
executiu del sistema hidràulic local” .
2. Establir durant el primer trimestre de 2013 els mecanismes necessaris perquè tots els grups
municipals puguin participar d’aquest procés.
3. Informar a la població a través d'una reunió oberta dels acords entre els grups de l'Ajuntament
amb l'objectiu de fomentar un grup de treball de persones del poble interessades en col·laborar
en aquest projecte.”

MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM-GIR, PER ESTABLIR
UN MECANISME DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU i del Grup Municipal del PSC-PMGIR i l’abstenció del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, la següent
proposta d’acord:
“Atès que aquests darrers anys ha anat en augment la demanda de la població perquè
s'estableixin mecanismes efectius de participació ciutadana en la presa de decisions per part
dels
representants
polítics.
Atès que el Grup Municipal del PSC-PM-GIR és sensible a la demanda de participació que rep
de la societat riudebitllenca i dels grups municipals d'ERC-AM i MP-CUP.
Atès que a dia d'avui l'Ajuntament no disposa d'un reglament que reguli la participació ciutadana.

Atès que no es preveu cap tipus de mecanisme de participació ciutadana més enllà dels
habituals canals de comunicació entre els riudebitllencs i riudebitllenques i l'Ajuntament.
Atès que l'acord entre els grups municipals PSC-PM-GIR i CiU per a l'aprovació dels
pressupostos municipals inclou la petició d'aquest mecanisme de participació ciutadana.
El Grup Municipal del PSC-PM-GIR proposa al Plenari de l'Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles la següent
MOCIÓ:
1. Establir per l'any 2013 un nou mecanisme de participació ciutadana consistent en destinar una
part del romanent de tresoreria per a obres i/o inversions proposades pels riudebitllencs i
riudebitllenques.
2. Que l'import mínim destinat a aquest programa de participació ciutadana serà de 30.000 euros
o bé el 5% del romanent de tresoreria disponible si és superior als 30.000 euros esmentats.
3. Que durant el primer trimestre de 2.013 i amb la participació de tots els grups municipals
s'establiran les bases i els mecanismes de funcionament que regiran el procés per a la recollida
de propostes i posterior selecció dels projectes escollits.
4. Que un cop finalitzat tot el procés es procedirà a l'anàlisi dels resultats obtinguts i s'obrirà un
procés de debat i reflexió per als pressupostos de l'any 2014.”

MOCIÓ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC-AM I CIU, D’ADHESIÓ A
LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal del PSC-PMGIR i del Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”

MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals
característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar
properament.

Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s concretades i
articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i
uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com
s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou
atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i d’eficiència
financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és inajornable.
Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis que els
ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya.
Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local i que respongui
als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per això cal que amb la màxima
celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del propi
municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Sant Pere de Riudebitlles
d’aquesta necessitat, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives
que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles a aquesta defensa.
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i
Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim
local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en
règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de
Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el
termini de temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén
impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i
plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament
de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els partits amb
representació a les cambres legislatives esmentades.”

