Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 24 d’abril 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 Ple 27 de març de 2018.
2. Donar compte Decrets març 2018.
3. Donar compte de les trameses efectuades al Departament de Governació,
Administracions públiques i habitatges i a la Sindicatura de comptes a data
28/03/2018 corresponent a la Liquidació del pressupost 2017 i pressupost 2018.
4. Donar compte tramesa efectuada al MINHAP corresponent a la Liquidació
pressupostària 2017.

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

5. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes pel punt d’informació del Parc del Garraf 2018-2021 i
acceptació de la subvenció 2018.

6. Aprovació definitiva del Projecte bàsic, Projecte executiu amb estudi bàsic de
seguretat i salut i Projecte de les instal·lacions escèniques per la rehabilitació,
reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.
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7. Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars
del contracte que regirà el procediment obert per a la contractació de l’execució de
les obres i de les instal·lacions escèniques descrites en el Projecte bàsic, executiu
amb estudi bàsic de seguretat i salut i Projecte de les instal·lacions escèniques per
la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
8. Aprovació expedient 8/2018 modificació de pressupost.

ALTRES ASSUMPTES
9. Mocions.
10. Respostes preguntes Ple anterior.
11. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 20 d’abril de 2018
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