Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 29
de maig 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 24 d’abril i extraordinària del 2 de maig de 2018.
2. Donar compte Decrets abril 2018.
3. Donar compte de les trameses efectuades al Tribunal de comptes corresponents a les
aportacions a grups polítics 2016 i 2017 i al MINHAP corresponent a la certificació de
l’esforç fiscal de 2016 i l’execució del Pressupost 1r trimestre 2018.
4. Donar compte de la tramesa efectuada a la Sindicatura de comptes de Catalunya sobre
acords i resolucions amb objeccions i anomalies detectades en matèria d’ingressos de
l’exercici 2017 per la intervenció municipal.
5. Donar compte Informe de Tresoreria núm. 2018/19
6. Donar compte de l’aprovació nou contracte de lloguer (Places 3 VDP, 9 VDP, 11 VDP,29
VDP, 59 VDP, 69 VDP i 15 Av Catalunya)
7.

Donar compte de l’aprovació renúncia del concessió de la parada–magatzem 11 del
mercat de la Sínia; regularització i liquidació de cànons, taxes i impostos i retorn cambra
frigorífica a la parada 13.

8. Aprovació acceptació subvenció per a l’actuació “Centre de Serveis avançats a les
empreses del Garraf” conjunta NODE-Ajuntament en el marc del catàleg ajuts Diputació de
Barcelona 2018.

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

9. Aprovació del Pla de Salut Integral 2018-2021 de Sant Pere de Ribes.
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10. Aprovació conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el departament d’ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la
nova construcció de l’Institut Xaloc de 2/0.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

11. Aprovació Pla econòmic financer 2018-2019 i declaració d’inversions financerament
sostenibles.
12. Aprovació Pla de reactivació 2018-2019, aprovació exp. 10/2018 modificació pressupost i
aprovació modificació bases d’execució 2018.
13. Aprovació de la modificació de la plantilla municipal.
14. Aprovació conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’operador de
comunicacions electròniques, XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL
per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de
comunicacions electròniques.
15. Actualització òrgans col·legiats.
16. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, expedient GOV-026/2017.
17. Proposta d’acord per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2016.02)

ALTRES ASSUMPTES
18. Mocions.
18.1. Moció del Grup socialista per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya , la construcció
de la 2a Fase de l’Institut Montgrós.
18.2. Moció del Grup socialista i Fem Poble en contra de la gestió de les ràtios per part del
departament d’ensenyament.
18.3. Moció d’Esquerra Republicana de Catalunya en relació als espais d’aparcament amb
limitació horària per al comerç local.
18.4. Moció d’UM9-CUP i ERC en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la
Barca presentada per UM9-CUP.
18.5. Moció d’UM9-CUP I FEM POBLE de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la
justícia espanyola i per la creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb
perspectiva feminista.
18.6. Moció d’UM9-CUP, pel dret a l’habitatge i en defensa dels drets fonamentals.
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19. Respostes preguntes Ple anterior.
20. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 25 de maig de 2018
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