Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació que es celebrarà el proper dimarts
dia 19 d’abril, a les 18:30 hores, a la Sala Polivalent de l’Edifici de Can Puig (Ribes),
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 poderhi assistir, ho justifiqueu amb la deguda antelació, davant l’Alcaldia – Presidència.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta de 15 de març de 2016.
2. Donar compte decrets d’Alcaldia (del 206 al 304, mes de març)
3. Donar compte escrit de la Delegació del INE a Barcelona sobre la revisió anual del
Padró municipal.
4. Donar compte liquidació Pressupost municipal 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
5. Modificació Reglament Mercat Municipal la Sínia i aprovació Text Refós.
6. Aprovació plecs reguladors de les concessions mercat municipal la Sínia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I
D’OCUPACIÓ
7.- Aprovació Pla de reactivació municipal 2016-2017 i modificació de pressupost exp. Núm.
9/2016.
8.- Aprovació definitiva de la modificació d’usos admissibles en el pla parcial de la Casa del
Mar Els Colls.
9.- Aprovar el Pla director de clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes.
10.- Aprovar l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
11.- Aprovació adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Red Espanyola de ciutats
saludables (RECS)
12.- Modificació pressupost Exp. 8/2016
13.- Designació representant de la corporació al Consorci per la gestió de la Televisió Digital
Local Pública del Garraf.
ALTRES ASSUMPTES
14.- Mocions que presentin els grups polítics:
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14.1.- Moció del Grup Socialista en contra del tancament d’Aules de P-3.
14.2.- Moció dels grups municipals sobre: “El món Local en contra de l’acord entre la Unió
Europea i l’Estat de Turquia”
14.3.- Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per
l’adhesió a la commemoració del 120è aniversari de Charlie Rivel.
14.4.- Moció que presenta el grup municipal Agrupació d’Electors Fem Poble, contra l’ús de
glifosat a parcs públics i jardins de Sant Pere de Ribes.
14.5.- Moció que el grup municipal Agrupació d’Electors Fem Poble, en contra de l’acord
entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia, i de suport a la població migratòria i refugiada.
14.6.- Moció que presenta el grup municipal Partit Popular Català, per la millora de les
condicions de seguretat del municipi.
14.7.- Moció presentada pel grup municipal UM9-CUP de suport als Ajuntament investigats
per l’Audiència Nacional i als drets a decidir.

15.- Respostes preguntes Ple anterior
16. - Mocions, precs i preguntes.
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 d’abril de 2016
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