Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 27 de març 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 actes Plens sessió extraordinària de l’estat del municipi de 6 de febrer
de 2018 i sessió ordinària de 27 de febrer de 2018.
2. Donar compte Decrets febrer 2018.
3. Donar compte de l’aprovació per la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de
2018 de l’atorgament de la llicència 14/2018 de l’IES Montgròs.
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents als tipus
impositius d’aplicació exercici 2018 i Pressupost 2018.
5. Donar compte aprovació liquidació pressupost exercici 2017 per la Junta de
Govern Local de 13 de març del 2018.
6. Donar compte de l’exp. núm. 4/2018 de modificació de pressupost d’incorporació
de romanents aprovades per la Junta Govern Local de 13 de març de 2018.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

7. Aprovació expedient 5/18 modificació de pressupost.
8. Resolució al·legacions plantilla, relació de lloc de treball i aprovació definitiva del
RLT i plantilla.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

9. Conveni de col·laboració entre l’Agència de desenvolupament econòmic NODE
GARRAF i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament de
l’actuació “Centres de Serveis avançats a les empreses del Garraf” 2018 i 2019 en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019 ”

10. Aprovació incorporació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes com a Entitat de
l’Associació de l’observatori de les dones en els mitjans de comunicació,
acceptació dels Estatuts i aportació anual 2018.

11. Proposta de nomenament de la Sala Polivalent Josep Lluís Palacios de la Casa de
la Vila de Ribes i del Passatge de les Entitats a les Roquetes.

ALTRES ASSUMPTES
12. Mocions.
12.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per establir un sistema públic
de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.
12.2.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a la implementació
de la renda garantida de ciutadania.
13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 23 de març de 2018
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