Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 18 de desembre de 2018, 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 sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2018.
2. Donar compte Decrets novembre 2018.
3. Donar compte de l’informe sobre el compliment de la Llei de morositat i del Període
mig de pagament corresponent al tercer trimestre del 2018.
4. Donar compte aprovació nous contractes de lloguer (Pàrquings núm. 5 i 6 VDP)

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

5. Aprovació de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal (CEM) de
Sant Pere de Ribes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

6. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM
permesos a la Clau 13.2. a la Rambla del Garraf.

per l’ampliació d’usos

7. Declaració d’especial interès i/o utilitzat municipal obres de reparació del col·lector

de Canyelles/Sant Pere de Ribes al seu tram per la urbanització de Rocamar llic.
Núm. 238/2017.
8. Aprovació provisional fitxa catàleg Can Cuadras del Palou.
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9. Aprovació del Preu públic del transport a demanda.

10. Aprovació del conveni i la encomanda de gestió amb la Mancomunitat Tegar del
Garraf pel manteniment de determinats espais verdes del Municipi.
11. Aprovació de col·laboració amb l’Institut d’Educació i treball i altres per la
realització agrupada del Projecte singulars 2018.
12. Resolució de faltes greus, en referència a l’expedient sancionador per gossos

potencialment perillosos, expedient GOV-016/2018.

ALTRES ASSUMPTES

13. Mocions.
13.1. Moció que presenta el PDeCAT-VIA i el PSC respecte a la millora de l’atenció
a les persones amb discapacitat intel·lectual.
13.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el govern català a
la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar
de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació
obligatòria.
13.3. Moció que presenta Fem Poble per reivindicar la paritat en espais públics.
13.4. Moción que presenta el PPC, para la racionalización y transparència de las
obres en la via pública y equipamientos municipales.
13.5. Moció del grup municipals UM9-CUP per instar el govern espanyol que cessi
de vendre armes a l’Aràbia saudita.
13.6. Moció que presenten el grups municipals PDeCAT-VIA, ERC, UM9-CUP, de
suport a la vaga de fam iniciada pel presos polítics catalans.

14. Respostes preguntes Ple anterior.
15. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 14 de desembre de 2018
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