Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts 22
de gener de 2019, 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 acta Ple sessió 18 de desembre de 2018.
2. Donar compte Decrets desembre 2018.
3. Donar compte de l’aprovació de nous contracte de lloguer ( Pàrquing núm. 26 VDP i
pàrquing núm. 49 P. Central)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i altres pel desenvolupament del Programa 30 Plus corresponent a la convocatòria
2018 desenvolupament 2019-2020.

5. Modificació del Conveni i Pacte de Funcionaris en relació a la jornada laboral

6. Aprovar la declaració d’interès general o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
social, als immobles que figuren específicament en la borsa de mediació de lloguer
gestionada per l’oficina local d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf, i concedir la
bonificació en la quota de l’IBI per a l’exercici 2018

7. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, Expedient GOV-015/2018.

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

8. Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament per les obres de la nova
construcció de la part de secundària de l’Institut Xaloc de 2/0 línies d’aquesta localitat.
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9. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Associació Millenium
espectáculos per a la cessió a precari d’un Local a la UA-1 de les Roquetes.

10. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de San Pere de Ribes i l’Associació Castellers de
les Roquetes per a la cessió a precari d’un local a la UA-1 de les Roquetes.

11. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’entitat Hermandad del
Santo Cristo y Virgen de los Dolores per a la cessió a precari d’un local a la UA-1 de les
Roquetes.

ALTRES ASSUMPTES

12. Mocions:
12.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a les mesures del pacte
d’estat contra la violència de gènere.
12.2.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per rebutjar els preus abusius dels
peatges i la situació de les rodalies de RENFE que afecte la mobilitat dels veïns i les veïnes
de Sant Pere de Ribes.
12.3.Moció de rebuig a l’increment del cost dels peatges de la C-32 que presenta Fem
Poble.

13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 18 de gener de 2019
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