Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 19 de març de 2019, 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 actes sessió extraordinària de l’estat del municipi del dia 29 de gener de
2019 i sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2019.
2. Donar compte Decrets febrer de 2019.
3. Donar compte de l’aprovació la liquidació del Pressupost exercici 2018 per la
Junta de Govern Local de data 26 febrer de 2019.
4. Donar compte de l’aprovació del control financer permanent de l’exercici 2018 per
la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019.
5. Donar compte trameses efectuades al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, a la Sindicatura de Comptes així com al
MINHAP,
del Pressupost 2019 i els plans pressupostaris a mig termini
corresponents al període 2020-2022.

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

6.

Aprovació del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

7. Aprovació de l’adhesió a l’aliança educació 360. Educació a temps complet a
Catalunya, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de moviments de
renovació pedagògica i la Diputació de Barcelona.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

8. Aprovació exp. 04/2019 modificació pressupost.
9. Nomenament representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Consell
Rector del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG)
10. Aprovació Conveni col·laboració amb l’Agència d’habitatge de Catalunya.
11. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
que afecta terrenys municipals d’equipaments (actualment D2-D3-D7) per tal de
destinar-los a Serveis Tècnics (C1) o serveis urbans (D6) conservant l’ús
d’associatiu-cultural (D3).
ALTRES ASSUMPTES

12. Mocions.
12.1.Moció que presenta Fem Poble en suport a la ILP d’Universitats per la rebaixa
dels preus públics.

13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de març de 2019
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