Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 19
de juny 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 29 de maig de 2018.
2. Donar compte Decrets maig 2018.
3. Donar compte de la resolució exp. A-27/18 de la Comissió de Preus de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya en relació a les tarifes del servei de subministrament d’aigua
sol·licitat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
4. Donar compte aprovació nou contracte de lloguer trasters números: 1 SUPP-9, 2 SUPP-9,
6 SUPP-9 i places d’aparcament números: 24-SUPP-9 i 60 SUPP-9.
5. Donar compte de la tramesa efectuada al MINHAP a data 12/06/2018 corresponent al Pla
Econòmic Financer.

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

6. Aprovació del Pla Local de Joventut de Sant Pere de Ribes 2018-2022.
7. Aprovació conveni de col·laboració i els annexos entre l’Associació de Voluntaris Sant
Camil i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
8. Aprovació conveni de cessió d’ús del local 2 del núm. 2 de la plaça Vinya d’en Petaca a
l’Associació de Voluntaris Sant Camil vinculat a la gestió i desenvolupament del Projecte de
banc d’aliments de Sant Pere de Ribes.
9. Aprovació de preus públics dels tiquets degustació per la Fira Mercat del Cava i la Tapa.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
10. Validar la despesa a efectes econòmics de les assistències com a membre designat als
tribunals de selecció de l’any 2016 i 2017.
11. Aprovació exp. 12/2018 Modificació de Pressupost
12. Aprovació modificació normes reguladores del projecte de pressupostos participatius.
13. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-001/2018
14. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-003/2018.
15. Aprovació proposta d’acord i adhesió al Programa TIMOL.

ALTRES ASSUMPTES

16. Mocions.
16.1.Moció que presenten per PSC, PDeCAT-VIA, UM9-CUP, FEM POBLE i ERC,
proposada per la Marea Pensionista de Catalunya com a mesura per a donar a
conèixer la intenció de crear un Pla Privat de Pensions Europees.
16.2.Moció del grup Socialista sobre la Xarxa d’impulsors als municipis de la Garantia
Juvenil.
16.3.Moció que presenta PDeCAT-VIA per reclamar la derogació del Decret que facilita
la fuga d’empreses.
16.4.Moció presentada per UM9-CUP per declarar el Parc Natural del Garraf lliure de
pràctiques i exercicis militars.

17. Respostes preguntes Ple anterior.
18. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 15 de juny de 2018
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