Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts dia 30 de gener 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 19 de desembre de 2017.
2. Donar compte Decrets desembre 2017.
3. Donar compte de la memòria valorada de proposta d’actuacions a la xarxa d’aigua
potable que descriu el detall dels projectes a executar, Pla de finançament i
planificació d’execució.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Aprovació conveni de col·laboració per a l’execució del Programa 30 plus amb el
Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments de Sitges, Olivella, Canyelles i
Cubelles.
5. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU.
6. Aprovació primera pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa
Endesa Energia, S.A.(Exp.2015-05-D01).
7. Aprovació tercera pròrroga del contracte derivat de l’acord marc pel
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2014.03-D01).
8. Aprovació de l’Addenda, bades de preus unitaris i justificació dels imports del fons
d’amortització tècnica al contracte de gestió dels serveis municipal de
subministrament d’aigua potable de Sant Pere de Ribes.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

9. Aprovació a efectes econòmics de l’establiment de servei i Reglament del servei
Espai Empresa Roquetes.
ALTRES ASSUMPTES

10. Mocions.
10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per exigir a la Generalitat
l’abonament del deute pendent de les Escoles bressol.
10.2. Moció que presenta Fem Poble i la resta de grups municipals per a la
recuperació de Ràdio Ribes i la creació d’una mesa de debat vers el seu model.
10.3. Moció contra la repressió i la persecució per motius ideològics portada a terme
per membres del govern municipal.

11. Respostes preguntes Ple anterior.
12. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA,

Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 26 de gener de 2018.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

