Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 28
de març, 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 desprès.
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 acta Ple extraordinari de l’estat del municipi 31 de gener 2017 i de acta Ple
ordinari de data 21 de febrer de 2017.
2. Donar compte decrets febrer 2017.
3. Donar compte de la Liquidació pressupostària 2016 i les informacions de l’article 218 del
TRLHL.
4. Donar compte de l’aprovació modificació de pressupost Exp. 02/2017 (Incorporació de
romanents) aprovada per la JGL de 14/03/2017.
5. Donar compte de la publicació al DOG de data 16 de febrer de 2017, de l’edicte
d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de NODE.
6. Donar compte modificació de denominació del grup municipal de Convergència i Unió-Via a
grup municipal de Partit Demòcrata-VIA “PDeCAT-VIA”
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONS
I IGUALTAT D’OPORTUNITAT
7. Aprovació declaració esdeveniment d’excepcional interès local les activitats organitzades
pel CD Ribes per la celebració del 60è aniversari de l’Entitat, de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2017.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

8. Aprovació Pla de reactivació municipal 2017-2018, aprovació Exp. 03/2017 de modificació
pressupostària i modificació annexos VI i IX de les bases d’execució 2017.
9. Aprovació Pla Director del Servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Pere
de Ribes.
10. Resolució de faltes greus i molt greus en referència a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV/2016-25.
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11. Actualització membres municipals dels Òrgans Col·legiats.
ALTRES ASSUMPTES

12. Mocions.
12.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per sol·licitar la reclamació del pagament
total del Programa de Garantia Juvenil.
12.2. Moció del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre millora
del finançament de les escoles bressol.
12.3. Moció dels grups municipals de Fem Poble i UM9-CUP, sobre pensions públiques.
12.4. Moció del grup municipal de Fem Poble per fomentar els valors republicans i la
commemoració de l’aniversari de la proclamació de la II República.
12.5. Moció dels grups municipals PDeCAT-Via i ERC, de rebuig a la sentència del TSJC: La
justícia no és política.
12.6. Moció que presenta el grup d’UM9-CUP, per a la realització d’una auditoria urbanística
que aclareixi el compliment de la normativa urbanística en l’edificació situada al Carrer Andorra
10-12 de Les Roquetes.
13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes.
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 24 de març de 2017
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