Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts dia
27 de setembre, a les 18:30 hores al Saló de sessions 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 poder-hi
assistir, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia – Presidència.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta 26 de juliol de 2016.
2. Donar compte Decrets de juliol del núm. 2016/0681 al
d’agost del núm. 2016/0780 al 2016/0885.

2016/0779 i del mes

3. Donar compte de l’informe 11/2013 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al control
intern en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
4. Informes morositat Primer i segon trimestre 2016.
5. Donar compte del Pla d’Actuació Municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

6. Aprovació ratificació acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, per al Projecte Aprenents i Programa IES-L, i delegació en Junta de
Govern Local de l’aprovació de les successives pròrrogues.
7. Aprovació adhesió al conveni marc amb el departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya per l’adhesió, col·laboració i cooperació amb
Entitats Locals, en relació amb actuacions dels serveis d’Atenció destinades a la
cancel·lació de deutes per a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de
persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

8. Aprovació Projecte Pla Pressupostos Participatiu.
9. Arxiu per caducitat de les faltes molt greus, en referència a l’expedient sancionador
per gossos potencialment perillosos, Exp. GOV/2016-02.
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10. Aprovació Festes Locals any 2017.
11. Aprovació conveni de col.laboració PFI-PTT Ajuntament de Sant Pere de RibesDiputació Barcelona.
12. Compte anual exercici 2015.
13. Modificació de pressupost 18/2016.

ALTRES ASSUMPTES

14. Mocions
14.1 Proposta de moció del Grup Municipal Socialista en suport a l’acord de pau signat a la
República de Colòmbia.
14.2. Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de Sant Pere de
Ribes.
14.3. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, contra la LOMCE i de suport a la
proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el Batxillerat.
14.4. Moció presentada pel Grup Municipal Fem Poble, de suport a “Som 27 i més”
encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la Universitat Pública.
14.5. Moció que presenta el Grup Municipal d’UM9-CUP per la modificació de la Ordenança
Municipal de Circulació.
14.6. Moció presentada pels Grups Municipals: CIU-VIA, UM9, Fem Poble, i ERC, per la
creació d’una comissió de seguiment de les obres de la casa de la Vila i del conjunt
d’inversions pressupostades en el pla de reactivació.

15. Respostes preguntes Ple anterior
16. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 23 de setembre de 2016
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