SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
-

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió d’una
subvenció d’import 2.620,20 €, en concepte de “Serveis socials bàsics”, per a l’any 2012.

-

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, ens notifica la concessió d’una
subvenció d’import 4.256,46 €, en concepte de “Serveis socials d’atenció domiciliària”, per a
l’any 2012.

-

La Gerència dels Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, ens notifica la concessió
d’una subvenció d’import 1.871,00 €, en concepte de “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals”, per a l’any 2012.

-

La Gerència dels Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, ens notifica la concessió
d’una subvenció d’import 1.905,60 €, en concepte de “Desenvolupament de polítiques
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, per a l’any 2012.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI.
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la
qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament,
tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va
reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi
Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
Coincidint amb l’obligació normativa de la Directiva 2002/49/CE, la Llei autonòmica 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll
ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, l’Ajuntament va posar en marxa el procés per
elaborar el mapa de capacitat acústica de Sant Pere de Riudebitlles.
El mapa de capacitat acústica és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual.
Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté
és aplicable als camps d’urbanisme, transports, neteja, medi ambient, cultura i esbarjo...
El mapa de capacitat acústica és un instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius
de qualitat en un territori determinat.
Vist el mapa de capacitat acústica elaborat per l’empresa Debeacústica, sota la supervisió dels serveis
tècnics municipals i del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per tot l’exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Sant Pere de Riudebitlles.
Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP,
al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Si un cop transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o reclamacions, l’acord
d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adopció de nou acord.
Quart.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

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 2012.
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Vist el projecte de conveni a subscriure 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 2012.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles haurà de fer front a la part de despeses generades
pel consum de combustible, reparacions i substitucions de rodes dels vehicles, així com també del
rentat d’aquests al llarg de la campanya, de les quals li pertoca pagar la quantitat de 323,00 €.
Considerant necessari i oportú la signatura d’aquest conveni, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar 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 2012, que té una contraprestació econòmica de 323,00 €,
segons conveni annex a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Aplicar la despesa a la partida corresponent del pressupost de l’entitat prorrogat de l’any 2011
per al 2012, la qual cosa significa la seva autorització.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia o Regidor a qui es delegui per a la signatura d’aquest conveni.”

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, PER MANIFESTAR EL SEU
DESACORD EN CERTES PUBLICACIONS D’UN GRUP POLÍTIC.
Es va desestimar amb els vots en contra del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Grup Municipal
d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP i els vots a favor del Grup Municipal de CiU, la següent
proposta d’acord:
“EXPOSA:
Des del Grup de CiU a Sant Pere de Riudebitlles, desitgem i demanem que, com a mínim i sobretot en
l’àmbit polític, intentem fer prendre consciència de que, si volem superar els moments difícils que ens
estan tocant viure, cerquem conjuntament la solució als problemes del nostre poble.
La crítica política dóna per molt, i en els darrers temps, ens hem d’acostumar a acceptar veritats,
mentides, i fins i tot mitges explicacions mal intencionades, però quan aquesta crítica comença a atacar
a persones en el seu àmbit professional i s’entra en possibles denigracions personals, és quan s’arriba
al nivell més baix com a polític i com a persona.
Els temes professionals, polítics, econòmics, d’inversions… del nostre poble, s’han de tractar al nostre
Ajuntament, per cercar la solució més idònia. Fugir d’aquest compromís i portar els problemes al carrer,
és una tàctica populista que fomenta la confrontació.
Per tot això, des del Grup de CiU i, dirigint-nos al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere demanem la
següent…
MOCIÓ:
L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, reunit en sessió plenària, insta a tots els Partits Polítics
que formen part del mateix, a que es comprometin a no fer servir missatges que indueixin a la
degradació tan personal com professional, dels funcionaris del nostre Ajuntament i es comprometin a
fer servir l’àmbit de l’Ajuntament per portar a terme aquestes reflexions.”

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, CONTRA L’AMNISTIA
FISCAL.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Grup Municipal d’ERC-AM i
del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de CiU, la següent proposta d’acord:
“Recentment el govern espanyol ha decidit posar en marxa un procés d’amnistia fiscal a les rendes no
declarades per tal que siguin regularitzades. Aquest procés anomenat “Programa especial de
regularización de activos ocultos” vigent fins al proper 30 de novembre, significa que el govern espanyol
perdonarà les responsabilitats fiscals i de presó a aquells/es que durant els darrers 5 anys han evadit
els seus diners als anomenats paradisos fiscals, amb la intenció de no pagar impostos a l’estat
espanyol per benefici personal.

Aquesta amnistia fiscal suposa que dels diners defraudats i no declarats, només s’haurà de tributar un
10% del total d’aquest import i el 8 % en el cas dels dividends de societats a paradisos fiscals. Tenint
en compte que els i les treballadores, pel seu treball paguen anualment des d’un 20% fins a un 45%
dels seus ingressos, el missatge del govern espanyol és clar: és més rendible delinquir i no declarar els
ingressos.
Tothom que té nòmina, així com les societats, estan subjecte a uns impostos que varien depenent dels
seus ingressos i beneficis. Aquests impostos, coneguts com a rendes de treball, són els que cada any
milers de persones dels Països Catalans paguen.
El frau fiscal a Catalunya està valorat en 16.000 milions d’euros, l’equivalent a l’espoli fiscal que sofreix
Catalunya vers l’Estat espanyol i cinc vegades l’import de les retallades del pressupost de la Generalitat
del 2011.
Al nostre país i al país veí són nombrosos els casos d’esportistes d’èlit o persones amb grans
ingressos, que per tal de no tributar, adquireixen nacionalitats estrangeres per poder blanquejar els
seus ingressos i evadir els impostos.
Entre els diners que vol fer aflorar el govern espanyol la majoria no tenen una justificació basada en la
feina o rendiments del capital i poden ser provinents d’actuacions il·legals (prostitució, tràfic de drogues,
tràfic d’armes, etc.).
Atès que, mentre l’estat espanyol i el govern català retallen els pressupostos, perjudicant i reduint les
prestacions de la ciutadania, es creen programes especials per exonerar als poderosos de les seves
responsabilitats i demostren la convivència del govern del PP amb els poderosos que desfalquen a
l’estat i perjudiquen així, a tota la ciutadania.
Atès que, aquesta programa és un insult i una falta de respecte als milers de treballadors i treballadores
que amb els seus impostos i el seu treball participen en els pressupostos de l’administració.
Per tot això, des de Més Poble-CUP demanem al plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles:
•

Demanar al parlament de Catalunya que aprovi una proposició no de llei per exigir al govern
espanyol la retirada d’aquest programa i, a no aplicar l’amnistia fiscal per als defraudadors.

•

Que aquest Ajuntament es mostri públicament contrari al “Programa especial de regularización
de activos ocultos”, per representar una injustícia i un greuge cap a la resta de treballadores i
treballadors.

•

Que els serveis de comunicació municipal facin arribar aquesta moció i el resultat de la votació
a la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya.

•

Traslladar aquest acord al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, PER A L’ABOLICIÓ DE
L’ÚS DE LES BALES DE GOMA.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Grup Municipal d’ERC-AM i
del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de CiU, la següent proposta d’acord:
“A l’estat español són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions
i esdeveniments públics.
La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i capaços d’arribar a una
velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són considerats pel protocol tècnic intern com a
armes “less-letal”, és a dir, “menys letals”. L’evidència però, demostra que poden causar danys
permanents als òrgans vitals i, a més, són difícilment controlables.
Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a l’estat espanyol són 23 les
persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa d’aquests projectils. Per tant, el terme
“menys letal” ha de ser definitivament considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu
d’aquestes armes, no garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc.
Fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de l’impacte d’una bala de
goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar,
tement per la seva vida. El juliol d’aquest any passat un altre noi va perdre l’ull dret. A aquests casos
s’hi afegeixen ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc –, fet que ens
porta a la conclusió que cada vegada que es disparen aquestes les bales de goma causen afectats
greus.
Per tot això, des de Més Poble-CUP demana al Ple de Sant Pere de Riudebitlles l’aprovació dels
següents ACORDS:
1) L’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles demana l’abolició de l’ús de bales de goma, tal i com
a succeït en altres països europeus.
2) Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diversos grups parlamentaris
que conformen l’actual Parlament de Catalunya i al col·lectiu promotor de la iniciativa Stop
Bales de Goma! oscaralpon@gmail.com“

