Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts dia 17 d’octubre de 2017, a les 18:30 hores al Saló de sessions de
l’Edifici institucional de la Vinya d’En Petaca (Les Roquetes), per a tractar els
assumptes que a continuació es relacionen.
Si no fos possible celebrar la sessió el dia i hora indicats, resta automàticament
convocada dos dies després.
Us ho fem saber per tal de que comparegueu a la sessió indicada, o en cas de no
poder-hi assistir, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia –
Presidència.
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes Ple ordinari de 26 de setembre de 2017.
2. Donar compte Decrets mes de setembre 2017.
3. Donar compte de la tramesa efectuada a la Sindicatura de Comptes a data 2
d’octubre de 2017, corresponent al Compte General de 2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Modificació de Pressupost 13/2017.
5. Ordenances Fiscals 2018.
6. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’execució conjunta “Prospecció
Ocupacional en el territori del Garraf”
7. Resolució faltes molt greus i greus Exp. sancionador per infracció a les normes
reguladores de la tinença d’animals potencialment perillosos, exp. GOV-10/2017.
8. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’Exp. GOV-011/2017.
9. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’Exp. sancionador per
gossos potencialment perillosos, exp. GOV-013/2017.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
I IGUALTA D’OPORTUNITATS
10. Aprovació establiment del servei, Reglament de l’espai empresa Roquetes.
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11. Aprovació adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Programa i
compromís per la sostenibilitat biosphere.
12. Aprovació del Protocol i el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Garraf per l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències
al territori del Garraf”.
13. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Grup Teatral
endorfina per a regular la cessió a precari de l’espai de la pista poliesportiva de
Can Puig amb la finalitat de gestionar el Projecte de la Carpa Revolució.
14. Aprovació conveni servei transport adaptat per a persones
discapacitat/dependència i mobilitat reduïda Sant Pere de Ribes any 2017.

amb

ALTRES ASSUMPTES

15. Mocions
15.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, pel diàleg, la pau social i la
convivència a Catalunya.
15.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per tal de garantir les pensions i
el seu poder adquisitiu (per unes pensions dignes).
15.3. Moció que presenta PDeCAT-VIA i ERC, de rebuig a la violència de la policia
espanyola durant la jornada de l’1 d’octubre.
15.4. Moció que presenten Fem Poble i UM9-CUP de suport al soterrament de l’AVE a
Murcia.
16. Respostes preguntes Ple anterior.
17. Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 13 d’octubre de 2017
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