SUBVENCIONS QUE ES VAN ACCEPTAR EN AQUEST PLE
La Presidència de la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió de subvencions incloses
dins el Catàleg de suport als serveis i activitats locals 2011, d’import global 17.788,97 €, segons
el següent detall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIII Forquilla Riudebitllenca
Restauració fluvial
XXXII enes 12 hores d’Esport
Manteniments d’adults, gent gran i cursos de natació d’escolars
a Sant Sadurní d’Anoia
Coordinació i dinamització sociocultural
Sant Pere de Riudebitlles per la cultura!
Evitem l’exclusió social
Integració i acomodació de la població nouvinguda Classes de català per a dones magrebines
Control d’aus urbanes - desratització de zones urbanes i
edificis municipals
Control de colònies urbanes de gats

1.000,00 €
3.500,00 €
1.215,00 €
2.711,00 €
2.488,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.624,97 €
2.250,00 €
1.000,00 €

L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió d’una subvenció d’import
750,00 € per a l’actuació “Xarxes parapilotes Camp de Futbol” inclosa dins el programa
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable”, per a l’any 2011.
La Presidència de la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió d’una subvenció d’import
6.265,00 € per a l’actuació “Sistema de Telecontrol”, per a l’any 2011.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió d’una
subvenció d’import 1.163,40 €, pel programa complementari d’urgència social per a l’any 2011.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ens notifica la concessió d’una subvenció d’import 8.372,27
€, pel transport destinat a les persones amb mobilitat reduïda, any 2010.

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

Decret núm. 151/11, de 12 de maig, pel qual es resol adjudicar a la Maria V. Carriles
Felgueres i a la Mònica Cestelo Carriles, el contracte de gestió del servei públic de bar
de la piscina municipal, per import de 2.640,00 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, RELACIONS DE BAIXES DE REBUTS EN VALORS
QUE FORMULA L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, la relació de
rebuts en valors d’import 793,25 €, formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

PRESA DE CONEIXEMENT DEL DECRET NÚM. 106/2011, D’APROVACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010
El Ple de l’Ajuntament va prendre coneixement de la liquidació del pressupost de l’any 2010 que
dóna un resultat de romanent de tresoreria total de 457.146,33 €, la qual cosa significa un
romanent de tresoreria per despeses generals de 429.726,64 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CONDICIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL DE
SANT PERE DE RIUDEBITLLES PER A LA INSTALLACIÓ DE GESPA
ARTIFICIAL”
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, declarar la
validesa de la licitació i adjudicar a l’empresa Limonta Sport Ibérica, S.L., el contracte de l’obra
“Condicionament del camp municipal de futbol de Sant Pere de Riudebitlles per installació de
gespa artificial”, pel preu de 328.579,27 € + 59.144,27 € d’IVA, al ser l’empresa que ha obtingut
la millor puntuació global de la licitació. El termini màxim d’execució de l’obra es fixa en 4 mesos,
el termini de garantia en 24 mesos i les millores ascendeixen a 75.000,00 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY
2012
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, proposar com a
Festes Locals retribuïdes i no recuperables per l’any 2012, la del dia 5 d’abril de 2012 (dijous
Sant) i la del dia 29 de juny de 2012 (Sant Pere).

