INFORMACIÓ DIVERSA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la
correspondència oficial rebuda entre sessions i disposicions d’interès aparegudes en els
Butlletins Oficials de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Província, es fa esment de les
següents:
-

Informació d’un escrit de data 17 de setembre de 2012, procedent del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, pel que ens notifiquen la concessió
d’una subvenció d’import 1.277,00 € pel programa “Espai Obert a Sant Pere de Riudebitlles”,
anualitat 2012.

-

Informació d’un escrit de data 22 de novembre de 2012, procedent de la Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel que ens notifiquen que estan tramitant
els corresponents convenis per al sosteniment del funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació de titularitat municipal, amb una concessió d’import 1.300,00 € per
cada alumne de primer cicle d’educació infantil, en relació al curs escolar 2011-2012.

-

Informació d’un escrit de data 13 de setembre de 2012, procedent de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’un recurs
tècnic consistent en la Redacció de plans, projectes i informes, per a l’actuació “Pla d’acció
per a l’energia sostenible”, valorat en 9.125,82 €, anualitat 2012.

-

Informació d’un escrit de data 18 de setembre de 2012, procedent de l’Àrea de Coneixement
i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’una
subvenció d’import 500,00 €, en concepte d’ampliació de la prestació “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals”, anualitat 2012.

-

Informació d’un escrit de data 20 de setembre de 2012, procedent de l’Àrea de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’un recurs
tècnic consistent en la Redacció de plans, projectes i informes, per a l’actuació “Estudi de
programació de Cal Xerta”, valorat en 10.000,00 €, anualitat 2012.

-

Informació d’un escrit de data 22 d’octubre de 2012, procedent de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’una
subvenció d’import 360,00 €, per a l’activitat de la biblioteca “Música dibuixada”, anualitat
2012.

-

Informació d’un escrit de data 22 d’octubre de 2012, procedent de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’un recurs
material consistent en una sessió de taller socioeducatiu per l’espai familiar de petita
infància, valorat en 168,40 €.

-

Informació d’un escrit de data 8 de novembre de 2012, procedent de l’Àrea de la Presidència
de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen l’aprovació del règim de concertació del
Programa complementari de suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la
Prestació Adequada de Serveis Públics Locals, i que per aquest Ajuntament suposa la
concessió d’import 28.530,12 € per a l’any 2012 i 28.530,12 € per a l’any 2013.

-

Informació d’un escrit de data 15 de novembre de 2012, procedent de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió d’un recurs
material consistent en dotze sessions de teatre social, valorat en 1.320,00 €.

-

Informació d’un escrit de data 4 de desembre de 2012, procedent de la Mancomunitat
Penedès - Garraf, pel que ens fan arribar el desglossament dels costos d’aquest municipi per
a l’any 2013:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Serveis generals:
3.270,61 €
Planta de selecció:
42.778,53 €
Planta de compostatge:
- 255,52 €
Educació Ambiental:
615,84 €
C.A.S.:
793,47 €
C.A.A.D. Centre d’Acollida d’Animals de Companyia: 4.473,38 €
Recollida de paper/cartró:
766,68 € (més 10% IVA)
Recollida de R.S.U. (rebuig):
58.045,00 € (més 10% IVA)
Recollida de R.S.U. (matèria orgànica):
21.522,44 € (més 10% IVA)

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Ple de la Corporació, pren coneixement dels Decrets i Resolucions núm. 252/12 al núm.
337/12 adoptats en cada cas.

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR
Es va aprovar el Decret núm. 294/12 amb els vots a favor dels Grup Municipal CiU, el Grup
Municipal PSC-PM-GIR i del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal d’ERCAM. I el Decret núm. 336/12 es va aprovar per assentiment dels regidors presents, la següent
proposta d’acord:
“Vist el Decret núm. 294/12, de 18 d’octubre, pel qual es resol aprovar designar al Sr. Joan
Pascual Sabaté, com a Regidor Tresorer.
Vist el Decret núm. 336/12, de 10 de desembre, pel qual es resol aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament a l’acord marc del servei de gestió de residus especials municipals procedents de les
deixalleries de Catalunya.
Atesa la necessitat i conveniència de ratificar aquests Decrets, que figuren en la relació de
decrets; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació dels següents decrets:
-

Decret núm. 294/12, de 18 d’octubre, pel qual es resol aprovar designar al Sr. Joan
Pascual Sabaté, com a Regidor Tresorer.

-

Decret núm. 336/12, de 10 de desembre, pel qual es resol aprovar l’adhesió d’aquest
Ajuntament a l’acord marc del servei de gestió de residus especials municipals
procedents de les deixalleries de Catalunya.

Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la plena execució de l’acord adoptat.”

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 següent proposta d’acord:
“Donada compte d’unes relacions de valors en rebuts a datar de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, que són:
- Relació núm. 12014, de data 27 de setembre de 2012
Total

1.005,94 €
-------------------------1.005,94 €

Atesa la documentació que acompanya l’Organisme de Gestió Tributària de la justificació de les
propostes de baixes; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les relacions de valors en rebuts a datar de l’Organisme de Gestió Tributària,
d’import 1.005,94 €, que es diu en l’exposició d’aquest acord.
Segon.- Manifestar que l’Ajuntament realitzarà la gestió recaptatòria individualitzada dels valors
en rebuts que es daten amb aquest acord, si fos el cas.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia i Tresorer per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per aconseguir la finalitat proposada.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST PRORROGAT DEL 2011 PER AL 2012
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, l’abstenció del Grup Municipal
PSC-PM-GIR i els vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MPCUP, la següent proposta d’acord:
“Donada compte del Decret de l'Alcaldia núm. 207/12, de data 12 de juliol, en el que fa palesa la
insuficiència de crèdit de diverses partides pressupostàries, en el pressupost prorrogat del 2011
per al 2012, per a fer front a obligacions, el pagament de les quals no pot demorar-se fins el
proper exercici.
Considerant que és necessari i convenient procedir a una modificació de crèdit en el pressupost
esmentat, de conformitat amb el que disposa l'article 177, del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb
l'article 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 29 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de l'esmentada Llei, mitjançant utilització de part del romanent líquid de
tresoreria i majors ingressos.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2012, del Pressupost
prorrogat del 2011 per al 2012, mitjançant la utilització de part del Romanent Líquid de
Tresoreria. La quantificació d'aquest expedient és de 193.745,00 €.

Segon.- Que l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2012, aprovat inicialment, sigui
exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Taulell d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer.- Aquesta aprovació inicial es considerarà definitiva si no es presenten reclamacions, de
conformitat amb allò disposat als articles 169.1 i 177.2, del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb
concordància amb el Reial Decret esmentat més amunt.
Quart.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
aconseguir la finalitat proposada.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT PER A L’ANY
2013
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal CiU i del Grup Municipal PSC-PM-GIR,
l’abstenció del Grup Municipal ERC-AM i el vot en contra del Grup Municipal MP-CUP , la
següent proposta d’acord:
“Vist el dictamen aprovat per la Comissió d’Hisenda, en relació amb el projecte del Pressupost i
documentació annexa corresponent a l’exercici 2013, aquesta Alcaldia - Presidència proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pressupost General de l’Entitat Local corresponent a l’exercici 2013.
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost annexes a aquesta proposta.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament annexa a aquesta proposta.
Quart.- Publicar el procedent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
compliment del que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 112
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, entenent per aprovat
definitivament aquest pressupost en el cas que no es formulin al·legacions, suggeriments o
reclamacions contra el mateix en el termini reglamentari.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE
CRÈDITS EN COMPLIMENT DEL DISPOSAT A LA LLEI 20/2012, DE MESURES
PER GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA
COMPETITIVITAT, I LLEI 2/2012, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L’ESTAT PER A 2012
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, amb l’abstenció del Grup
Municipal PSC-PM-GIR i els vots en contra de la Sra. Amat del Grup Municipal de CiU, del Grup
Municipal ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, la següent proposta d’acord:
“Per Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat i Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012, s’establí
obligatorietat de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic,

per l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els
termes següents: Art. 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos Generals de l’Estat
diu que a l’any 2012 el personal del sector públic veurà reduïdes les seves retribucions en les
quanties que correspongui percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la
supressió tan de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents d’aquest mes.
Addicionalment, l’art. 22 de la llei 2/2012 a l’apartat 2 diu que a l’any 2012, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte les vigents a
31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la corporació, tan
pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
S’estableix també el caràcter bàsic d’aquestes normes.
En conseqüència, l’aplicació d’aquestes disposicions obliga a les Entitats locals, a l’igual que a la
resta dels sector públic, a complir amb la triple obligació en relació a les retribucions a percebre
en aquest exercici 2012 pel personal al seu servei:
a) Supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement de destí
o equivalents, corresponents al mes de desembre.
b) Reducció de les retribucions anuals previstes en l’import corresponent a les citades
pagues.
c) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present any, no
superin, en cap cas i en termes d’homogeneïtat, els abonats a l’any 2011, minorats en la
quantia de les pagues a percebre.
L’apartat 4 de l’esmentat art. 2 de la Llei 20/2012 estableix que les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o
pagues addicionals equivalents d’acord amb el disposat a aquest article es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.
L’art 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix:
Apartat 1r.- La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la
totalitat o part del saldo del crèdit d’una partida pressupostària, declarant-la com no susceptible
d’utilització.
2n.- La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al saldo
declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu
import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3r.- Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al Ple de l’entitat.
En virtut del disposat a les disposicions esmentades es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la no disponibilitat de crèdit de les partides del pressupost de l’exercici de 2011
prorrogat pel 2012.

Resultants de computar l’import previst corresponent a la paga extraordinària i de les pagues
addicionals de complement de destí o equivalents, de tot el personal de la corporació
corresponent al mes de desembre.
Segon.- Declarar que amb el compliment de l’apartat primer es dona compliment a la reducció
de les retribucions anuals previstes en l’import corresponent a les citades pagues, en
conseqüència, els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present any, no
superaran, en cap cas i en termes d’homogeneïtat, els abonats a l’any 2011, minorats en la
quantia de les pagues acordat.
Tercer.- Afectar aquests crèdits a aportacions a plans de Pensions o similars, sense que es
puguin destinar a cap altre objecte ni en el present exercici ni en exercicis futurs.
Quart.- Comunicar els presents acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques i a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INVENTARI DE BÉNS DEL PATRIMONI LOCAL
DE L’EXERCICI 2011
Es va aprovar, per assentiment de tots els regidors presents, la següent proposta d’acord:
“El dia 7 de juny de 2010, mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 219/10, es va concórrer a la
concessió d’ajut en espècie consistent en l’elaboració de l’inventari de béns de l’Ajuntament,
segons convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 133, de 4
de juny de 2010. Aquesta concessió d’ajut en espècie es va materialitzar de forma favorable
segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22 de juliol de 2010.
Aquest treball ens va ser lliurat per part de la Diputació de Barcelona en data 3 de febrer de 2012
i referenciat a l’exercici 2011. Aquest document que recull l’inventari de béns del patrimoni local,
s’ha d’aprovar reglamentàriament.
L’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i règim Local de Catalunya, estableix que els ens locals han de portar un inventari de
llurs béns, el qual han de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els
valors mobiliaris.
Atès que segons el què disposa l’article 105.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
la seva aprovació és competència de l’Ajuntament.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’inventari de béns del patrimoni local de l’exercici 2011, que queda fixat en
19.301.326,47 €.
Segon.- Trametre còpia d’aquest inventari al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, així com també a l’Administració de l’Estat, als efectes escaients.

Tercer.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE
DEL MUNICIPI (PAES)
Es va aprovar, per assentiment de tots els regidors presents, la següent proposta d’acord:
“Vista la documentació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Sant Pere de
Riudebitlles, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, dins el marc del Pacte
d’Alcaldes/esses.
Atès que els Pacte d’Alcaldes/esses és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la
Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en
al lluita contra el canvi climàtic.
Vist que en sessió plenària de data 28 de setembre de 2011 l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles es va adherir al Pacte d’Alcaldes/esses.
Vist que el mencionat Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions
relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables. També
compromet als municipis adherits a reduir les emissions de CO2 en els seus territoris en més
d’un 20%, mitjançant l’aplicació d’un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), que inclou un
inventari de les emissions de referència i la definició de les accions a endegar per fer realitat
aquests valors de reducció.
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la Corporació per l’article
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i l’article 52 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Sant Pere de
Riudebitlles.
Segon.- Ordenar la publicació, en extracte, del present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Si un cop transcorregut el termini reglamentari no s’han presentat al·legacions o
reclamacions, l’acord d’aprovació s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adopció de nou
acord.
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, als
efectes escaients.
Cinquè.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ
DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT
A LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, el Grup Municipal PSC-PM-GIR i
el Grup Municipal ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal MP-CUP, la següent proposta
d’acord:
“El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local
va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals
membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. amb la relació
de preus unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de
divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.
En data 29 d’octubre de 2010 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de
subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. havent ratificat aquesta
adhesió pel que fa a la pròrroga de l’esmentat Acord marc en data 16 de desembre de 2011.
En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del Plec de clàusules
administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, fins el
31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de
2011.
En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del termini d’execució de l’Acord marc
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a
l’empresa Unión Fenosa Comercial, S.L. en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25
d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període
que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre
les parts en data 16 de novembre de 2012.
Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a la
licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb
vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,
prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord es
preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i
licitació de la subhasta electrònica dins del proper mes de gener de 2013.
Vista la disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible
(d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes administratius regulats per la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant LCSP) que
hagin estat adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es
regiran en quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de prorrogues,
per la normativa anterior.

Vists els articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès públic i
procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge de modificació
dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel contractista, el 20% del preu del
contracte.
Vists els articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del contracte
mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del contracte.
Vists l’article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
Vista la clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Vista la clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels seus
contractes derivats.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per l’Ajuntament a l’empresa
Unión Fenosa Comercial, S.L. en data 29 d’octubre de 2010 pel període que va des de l’1 de
gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals
revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a
l’annex.
Segon.- Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat com
expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Tercer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions
previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Quart.- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, S.L. com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
Cinquè.- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA, PER A LA COL·LABORACIÓ
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA
Es va aprovar per assentiment de tots els regidors, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni a signar amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya,

per a la col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública, segons
conveni annex a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia o Regidor a qui es delegui per a la signatura d’aquest conveni.

MOCIÓ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-GIR, PER ESTABLIR
UNA COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL
PALAU DELS MARQUESOS DE LLIÓ
Aquesta moció va quedar sobre la taula per tal d’incloure les aportacions dels diferents grups
municipals, aportacions que es realitzaran properament:
“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-GIRIUDEBITLLES 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-GIR, PER IMPULSAR
EL PROJECTE DEL SISTEMA HIDRÀULIC LOCAL
Aquesta moció va quedar sobre la taula per tal d’incloure les aportacions dels diferents grups
municipals, aportacions que es realitzaran properament:
“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 i el turisme
com un actiu de l’economia local.
El Grup Municipal del PSC-GIRIUDEBITLLES 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-GIR, PER ESTABLIR
UN MECANISME DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Aquesta moció va quedar sobre la taula per tal d’incloure les aportacions dels diferents grups
municipals, aportacions que es realitzaran properament:
“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-GIRIUDEBITLLES és sensible a la demanda de participació
que rep de la societat riudebitllenca i dels grups municipals d'ERC i Més Poble-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-GIRIUDEBITLLES i CiU per a l'aprovació dels
pressupostos municipals inclou la petició d'aquest mecanisme de participació ciutadana.
El Grup Municipal del PSC-GIRIUDEBITLLES 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 PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, EN DEFENSA
DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
Es va aprovar, per assentiment dels regidors presents, la següent moció:
“Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat
pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per part del
ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística
a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de
llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament,
sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en matèria
d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu que
dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les
proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva
a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada.

Pels motius exposats, els Grups Municipals de CIU, PSC-GIR, ERC-AM i MP-CUP, proposen al
Plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles la següent
MOCIÓ:
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a
terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: Instar el govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que està en
plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
que és l’eina que garanteix que no se separin els infants per raó de llengua, assolint tots ells el
perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.”

