Aquest Ple va ser convocat per tots els grups municipals de l’oposició i van debatre els següents punts:

PRESSUPOST DE L’ENTITAT DE L’ANY 2012.
“Degut a la pròrroga del pressupost anual de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. Una pròrroga
que des dels grups de l’oposició s’entén com a fruit de la incapacitat per part de l’equip de govern
format per les regidores i regidors del Grup Municipal de CiU per tal d’assolir un acord amb la resta de
partits representats.
Ja que les despeses de l’Ajuntament estan condicionades per aquesta pròrroga, amb tots els
inconvenients que això suposa; i degut que no es convoquen comissions informatives d’hisenda
específiques per tal d’explicar la situació actual en la que es troba la confecció del pressupost per
l’anualitat 2012.
Per tot això, es demana que el Regidor d’Hisenda, Sr. Ramon Vila, faci les explicacions oportunes per
tal d’informar als grups de l’oposició quina és la situació en aquest moment de les arques municipals,
quines accions es proposen per part del govern municipal i en quin termini pretén aplicar-les, per tal de
presentar el més aviat possible una proposta de pressupost municipal.”

ABOCADOR DE RUNES EN TERRENY MUNICIPAL SITUAT ENTRE EL PONT DEL
TRULL I EL BARRI DE L’ALTRA BANDA.
“Havent conegut la irregularitat comesa pel Sr. Sixto Moreno Pascual, Alcalde de Sant Pere de
Riudebitlles, la qual ha consistit en l’ús indegut d’un terreny de propietat municipal. Un ús que ha
consistit en abocar i acumular runa de l’empresa de construcció SIXMOR, propietat del Sr. Sixto
Moreno Pascual, en una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles situada al
carrer que comunica el Pont del Trull amb el Barri de l’Altra Banda.
Per tot això es demana que l’equip de govern formulat per les regidores i regidors del Grup Municipal
de CiU facin en Ple els aclariments oportuns:
-

Quins han estat els moviments de l’empresa SIXMOR en l’esmentat terreny?
Quina quantitat s’ha retirat i quina en queda pendent de fer-ho per part de l’empresa SIXMOR?
Quines empreses i/o particulars han fet ús del terreny per abocar-hi materials?
Pensa continuar l’Alcalde utilitzant aquest terreny per a l’ús particular de la seva empresa?
Es demana còpia de les factures detallades rebudes a l’Ajuntament d’actuacions en aquest
terreny.

Per tot això es sotmet a votació l’inici d’un expedient de reposició del terreny en el seu estat anterior als
abocaments i que satisfaci la despesa del cost de la retirada de la runa i neteja del terreny l’empresa de
construccions SIXMOR.”

EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM EN EL SECTOR
MASET (ESCOMESA IMMOBLE C/ MASET, 33).
“En referència al permís d’obres núm. 25/2012. Obra realitzada al C/ Maset, 33 que ha consistit en la
construcció d’una claveguera, que segons informació facilitada pel mateix Alcalde Sixto Moreno
Pascual en la Comissió d’Obres del dia 18 d’abril de 2012, s’ha previst pagar amb bona part amb diners
públics.
Per to això es demana a l’Alcalde Sr. Sixto Moreno Pascual que doni les explicacions necessàries per
tal de justificar els motius pels quals l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles participa en aquesta
despesa utilitzant diners procedents de les arques municipals i que doni resposta a les següents
qüestions:
-

Quin ha estat el cost total de l’obra i quina part n’assumeix l’Ajuntament?
Es demana còpia de les factures generades en l’esmentada obra.
Quins criteris s’ha utilitzat per finançar aquesta obra?

Per tot això es sotmet a votació iniciar la tramitació d’un expedient de revisió d’ofici de la responsabilitat
en el pagament de l’obra esmentada per no estar d’acord en el pagament per part de l’Ajuntament.”

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS.
“Degut a la complicada conjuntura econòmica que estem passant, les retallades imposades per la
Generalitat i el govern central i la situació difícil que aquesta genera entre les persones del nostre
poble, que en alguns casos comporta tenir problemes per mantenir els ingressos mínims per viure en
condicions i poder accedir amb comoditat als serveis bàsics, però en d’altres situació més complicades
les aprofita fins i tot a l’exclusió social. Demanem a la Regidora de Benestar Social i Família, Montserrat
Esteve, que ens informi de quines mesures s’estan aplicant des del govern municipal de CiU per
apaivagar aquesta situació i com des del mateix govern es preveu afrontar la situació en un futur
pròxim.
A la vegada, volem sotmetre a votació la convocatòria periòdica per part del govern municipal de CiU
d’una Comissió de Serveis Personals que ens permeti reunir-nos amb periodicitat suficient, govern a
l’Ajuntament, tècnics dels serveis socials i oposició, per tractar tots els temes relacionats amb els
serveis socials dels i les Riudebitllenques, afrontant així colze a colze d’una manera més conjunta i
consensuada la complicada situació que degut a l’augment d’atur i pèrdua d’ingressos en el sí de les
nostres famílies, afectarà cada dia a més persones del nostre poble.”

