Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 18
de setembre 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 17 de juliol de 2018.
2. Donar compte Decrets juliol i agost 2018.
3. Donar compte sobre l’informe del compliment de la Llei de morositat i del període mig de
pagament corresponent al segon trimestre del 2018.
4. Donar compte de la tramesa efectuada al MINHAP a data 30/07/2018 corresponent a
l’execució pressupostària del 2n trimestre 2018.
5. Donar compte de la tramesa efectuada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya a data
7/09/2018 corresponent al Compte General 2017.
6. Donar compte de l’aprovació de nous contracte de lloguer ( SUPP-9: Pàrquing núm. 23 i
trasters núm. 4 i 7 )

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

7. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Projectes de participació infantil al municipi, de la
Diputació de Barcelona.
8. Aprovació del Reglament del Consell d’infants de Sant Pere de Ribes.
9. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa d’escoles bressol municipals, de la Diputació de
Barcelona.
10. Aprovació conveni de col·laboració (aportacions econòmiques) entre el Consell Comarcal
del Garraf i les Entitats participants del Projecte PECT 2014-2020, del C.C. Garraf
“Envelliment actiu i saludable i dependència”.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

11. Aprovació conveni amb Consell Comarcal del Garraf per a la gestió dels Serveis de Medi
Natural i Litoral del Garraf.
12. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-021/2018.

ALTRES ASSUMPTES

13. Mocions.
13.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per sol·licitar al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que garanteixi la plenitud d’una escola
inclusiva.

14. Respostes preguntes Ple anterior.
15. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 14 de setembre de 2018
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