RESUM DE LES RESOLUCIONS I ACORDS DEL PLE DE 31 DE JULIOL DE 2013
ACCEPTACIÓ DE
SUPRAMUNICIPALS

SUBVENCIONS

I

TREBALL

EN

ESPÈCIE

D’ENTITATS

1. Acceptació del lliurament definitiu dels treballs de desenvolupament de la nova web
institucional de referència d’assistència al govern local de la Diputació de Barcelona.
2. Acceptació de “l’Estudi de programació de Can Xerta” elaborat per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que suposa un cost final envers a la futura
execució de 942.714,00 €.
3. Acceptació del treball de “Diagnosi econòmica i financera de la liquidació de l’exercici
2012” de l’Ajuntament elaborat per l’Àrea d’Hisenda, Recurs Intern i Nova Tecnologia de
la Diputació de Barcelona.
4. Acceptació del programa “Anem al teatre” del curs 2012-2013 de la Diputació de
Barcelona del que seran beneficiaris els i les alumnes del nostre municipi.
5. Acceptació de 5 bancs de mobiliari urbà cedits per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
6. Acceptació de la concessió parcial de subvencions incloses en el Catàleg de Suport al
Servei d’Activitats Locals 2013 per part de l’Àrea de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, segons el següent detall:
- Empoderament de la dona + Apropa't a la diversitat, d’import 6.788,42 €
- Curs "Apropa't a les noves tecnologies: ciutadania + administració, d’import
3.150,00 €
- Mostra de teatre i de titelles "Mitjó 2013" , d’import 2.050,00 €
- Fira de la Festa del Most, d’import 1.000,00 €
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DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es va donar compte al Ple dels Decrets compresos entre el núm. 125/13 i el 188/13.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2011 PRORROGAT PEL
2012
El Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor dels Srs. Moreno i Pascual i de la Sra. Amat,
l’abstenció dels Srs. Olivé i Gumara i de la Sra. Cusachs, del Sr. Salius i de la Sra. Esteve i del
Sr. Ruana, va aprovar el compte general del pressupost del 2011 prorrogat pel 2012 que disposa
d’un romanent de tresoreria total de 1.011.404,51 €.

APROVACIÓ NOMENCLATURA DE CARRERS
El Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor dels Srs. Moreno i Pascual i de la Sra. Amat, dels Srs.
Olivé i Gumara i de la Sra. Cusachs, del Sr. Salius i de la Sra. Esteve i del Sr. Ruana, va aprovar
donar nom a diversos carrers i espais públics segons el següent detall:
- Carrer Torrelavit
- Carrer Canaletes
- Carrer Dr. Moisès Broggi
- Carrer Joana Raspall
- Carrer Salvador Espriu
- Carrer Migdia
- Plaça de la Llibertat

APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A DONAR CONTINUÏTAT AL
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA SITMUN
El Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor dels Srs. Moreno i Pascual i de la Sra. Amat, dels Srs.
Olivé i Gumara i de la Sra. Cusachs, del Sr. Salius i de la Sra. Esteve i del Sr. Ruana, va aprovar
un conveni a signar amb la Diputació de Barcelona que té per finalitat donar assistència a
l’Ajuntament en la gestió de la informació geogràfica local.

DESESTIMACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE
LLOGUER SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES I
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., EN DATA 1 D’ABRIL DE 2005
Aquest projecte de contracte es va desestimar amb els vots en contra dels Srs. Olivé, Gumara i
de la Sra. Cusachs, del Sr. Salius i de la Sra. Esteve, l’abstenció del Sr. Ruana i els vots a favor
dels Srs. Moreno i Pascual i de les Sres. Amat i Esteve en tant que el seu contingut no es millori
respecte a les condicions que figuren en aquest contracte.

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MP-CUP, PER TAL QUE
L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES FACILITI I PROMOCIONI L’ÚS DE LA
BICICLETA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment dels regidors presents, la següent moció:
“L’ús de la bicicleta urbana i esportiva augmenta de forma constant arreu del país i també al
nostre municipi. Això ens beneficia a totes ja que tant els ciclistes urbans com els esportius
compleixen un paper d’indubtable d'interès social al desplaçar-se sense contaminar i fomentar
l’exercici físic.
L’ús de la bicicleta millora i manté la salut individual i col·lectiva. Un major nombre de ciclistes
també contribueix a fer les ciutats més habitables i amables, amb un trànsit més calmat, menys
caòtic i més segur, especialment per als vianants.
La bicicleta, com a mitjà de transport individual, ofereix un transport ràpid, eficaç, una
disponibilitat immediata i el seu manteniment i ús és barat. També aporta intimitat, independència
i llibertat; el ciclisme és una activitat emancipadora.
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Oportunitats i potencial
Des de MP-CUP pensem que el pes que té la bicicleta com a part del transport local pot i hauria
d’incrementar-se.
St. Pere de Riudebitlles té les característiques suficients per circular bé amb bicicleta, però està
poc preparada per garantir la circulació amb seguretat. Caldria destinar més espais de circulació,
adoptar mesures per aparcar bicicletes, així com protegir les bicicletes en moviment.
És necessari eliminar les amenaces plantejades pel trànsit de vehicles a motor i protegir els
ciclistes. Segons la situació, això implica la separació dels diferents tipus de trànsit i/o la reducció
de la velocitat del trànsit motoritzat.
També cal proporcionar aparcaments segurs per garantir un servei ampli i evitar robatoris.
Això exigeix una planificació del transport que consideri la bicicleta com un valor i que li doni la
mateixa prioritat que reben altres mitjans de transport.
L'educació de tots els usuaris de la via pública i la pedagogia en l'ús de la bicicleta són elements
fonamentals d'una política de transport compatible amb els i les ciclistes.
Cal concedir una atenció especial a fer possible que els nens puguin desplaçar-se en bicicleta de
manera independent.
També és important, mostrar especial interès i prestar la màxima protecció possible als usuaris
que van a peu i d'altres que tot i no anar amb bicicleta utilitzen mitjans alternatius per desplaçarse com un patinet, etcètera.
És per tot això que el grup municipal MP-CUP proposem que l’Ajuntament adopti els acords
següents:

1. Que l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles elabori un Pla de mobilitat, amb un plànol i
un calendari per a la consolidació i ampliació d’una xarxa de carrils bici, que permeti la
circulació segura en bicicleta per alguns carrers del municipi, especialment connectant
espais estratègics com són els equipaments públics més habituals, piscina, Escola Sant
Jeroni, Escoles Velles, Ajuntament, Biblioteca, etc...
2. L'Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles estudiarà la implantació de nous aparcaments.
3. Per l'elaboració d'aquest Pla, l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles instarà a participar
de l'elaboració del mateix a tots els partits polítics locals i com també les associacions
locals que fomenten l'ús de la Bicicleta com Barrtiguet@s Bikes i aquells veïns del poble
interessats en el tema.
4. L'Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles es compromet a crear una ruta entre vinyes i
les poblacions del Penedès Nord com Torrelavit i St. Quintí, per promocionar en aquesta
zona l'ús de la bicicleta amb l’epicentre a St. Pere de Riudebitlles, afavorint així la
descoberta del nostre entorn natural i local, a persones que vulguin visitar el nostre poble
amb l'ajuda de la bicicleta.
5. Informar a tota la població del Pla de mobilitat a través d'una jornada pública.
6. Informar dels acords adoptats a les associacions de bicicleta de la comarca, la
Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.”

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, EN DEFENSA
DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment dels regidors presents, la següent moció:
“Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional
sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem
manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i
moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat
donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no

pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats
serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació
i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot
inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en
els nostres joves.
Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:
1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les
entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de
la legislació vigent en matèria de seguretat social.
3. Instin al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per
aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva
singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.”

