SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona ens notifica la
concessió d’un ajut per donar suport al projecte “Escola Bressol” d’import 2.000,00 €, que s’han
de justificar amb despeses corrents de l’any 2011.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ens notifica l’aprovació del conveni de collaboració amb
aquest Ajuntament per a la participació en el programa “Nits a la fresca al Penedès 2011”, amb
una subvenció d’import 680,00 €.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ens notifica la concessió d’una subvenció per a l’activitat
“Glop d’Art”, inclosa dins els premis a la Participació dels agents culturals a la pàgina web
www.penedescultura.cat 2011, d’import 790,80 €.

DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals:
-

Decret núm. 395/11, de 13 de desembre, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 3,
d’import 182.070,40 €, de l’obra “Condicionament del camp municipal de futbol de Sant
Pere de Riudebitlles per installació de gespa artificial”, executada per l’empresa Limonta
Sport Ibérica, S.L.

-

Decret núm. 400/11, de 16 de desembre, pel qual es resol aprovar renovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.

VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal de CIU i del Grup
Municipal de PSC-GIR i els vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de
MP-CUP, verificar que en el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Sant Pere de Riudebitlles, d’iniciativa municipal, elaborat per Carracedo - Sotoca Arquitectura,
S.L.P., en data gener de 2012, s’hi han incorporat les prescripcions contingudes a l’acord
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de
2011.

RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS ESTATUTS DE L’ASSEMBLEA DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, adherir-se a
l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de
2011 i aprovar els Estatuts que regulen l’Associació, amb reserva expressa de la quota que
pugui establir-se pel sosteniment econòmic de l’Associació que, en aquest cas, serà voluntària i
en quantia que determinarà el propi Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, PER DECLARAR
SANT PERE DE RIUDEBITLLES POBLE LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-GIR, del Grup
Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de CIU,
manifestar el compromís de l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles amb la defensa dels drets
dels animals reconeguts en la Declaració Universal del Drets dels Animals aprovada per
l’Organització de les Nacions Unides al 1978 i que no fomentarà ni donarà suport, directament ni
indirecta, a cap tipus de violència o crueltat utilitzada contra els animals que vulneri aquests
drets, inclosos els espectacles per diversió o entreteniment de les persones. Declarar que aquest
Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs que es trobin de manera
permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les
persones propietàries o posseïdores d’aquests animals i no permetre la installació a St. Pere de
Riudebitlles de circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle,
com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER DECLARAR
SANT PERE DE RIUDEBITLLES MUNICIPI REPUBLICÀ
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, amb els vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup
Municipal de MP-CUP, els vots en contra del Grup Municipal de PSC-GIR i l’abstenció del Grup
Municipal de CIU, declarar Sant Pere de Riudebitlles municipi republicà, entenent que aquesta
forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres i
reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats
municipals que es tenen encomanades.

