Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 27
de novembre de 2018, a les 18:30 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, 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 sessió 16 d’octubre de 2018.
2. Donar compte Decrets octubre 2018.
3. Donar compte de l’aprovació de nous contracte de lloguer ( SUPP-9: Pàrquing núm.60 i 69
VDP i trasters núm. 10 ) i deixar sense efecte l’aprovació contractes de lloguer ( places 31 i
69 VDP).
4. Donar compte informe relatiu als treballs de control financer de subvencions atorgades per
l’Ajuntament a l’exercici 2017.
5. Donar compte auditoria per actualització de diferents taxes i preus públics a aplicar en 2019
i informes econòmics-financers, a incloure en expedient d’OOFF exercici 2019.
6. Donar compte de les trameses efectuades a MINHAP corresponent a l’execució
pressupostària del 2r trimestre 2018 i al costos efectius de serveis de les EELL 2017.
7. Donar compte del Pla anual de Control Financer exercici 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

8. Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de l'àmbit de
l'Autòdrom Terramar.
9. Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per incorporar
determinacions derivades de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
10. Aprovació de la modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat PenedèsGarraf.
11. Establiment del servei i aprovació del Reglament transport a demanda.
12. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-018/2018
13. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-054/2018
14. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-057/2018
15. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2019.
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16. Aprovació plantilla municipal i relació de llocs de treball per a l'any 2019.
17. Aprovació massa salarial 2019
18. Aprovació festes locals 2019

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

19. Aprovació conveni col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament pel servei
d’informació del Parc del Garraf 2018-2021, aportacions anuals i compromís de
cofinançament.
20. Aprovació conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la Creu Roja i atorgament de
subvenció econòmica en matèria d’accions social per l’any 2018.

ALTRES ASSUMPTES

21. Mocions:
21.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el Departament
d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.
21.2. Moció dels grups UM9-CUP I FEM POBLE a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per
un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’Espai
del migdia als centres públics.
21.3.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el Departament de Salut a
reconèixer l’atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.
21.4. Moció de rebuig als atacs feixistes a la llibertat d’expressió a Sant Pere de Ribes que
presenta UM9-CUP.

22. Respostes preguntes Ple anterior.
23. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 23 de novembre de 2018
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