Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 30 d’abril 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 acta sessió ordinària 19 de març de 2019 i extraordinària 2 d’abril de
2019.
2. Donar compte Decrets març de 2019.
3. Donar compte aprovació nou contracte de lloguer : Traster núm. 8 Parc Central i
Pàrquing núm. 6,8,10,30, 38 VDP.
4. Donar compte trameses efectuades a la Sindicatura de Comptes de les objeccions
formulades durant l’exercici 2018, al MINHAP corresponent a la liquidació
pressupostària 2018 i al DGAPH de la liquidació pressupostària 2018.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
5.

Conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, per al Pla educatiu d’entorn dels cursos
escolars: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

6. Modificació del preu públics núm. 50 (Annex 3) - Servei de llars d’infants
municipals.
7. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i L’associació
carrossaires de Les Roquetes per a la cessió a precari d’un local a la UA-1 de Les
Roquetes.
8. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Associació
Petits Diabòlics per a la cessió a precari d’un local a la UA-1 de Les Roquetes.

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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
9. Aprovació conveni col·laboració amb l’Institut Català del Sòl pel desenvolupament
d’habitatges amb protecció oficial.
10. Aprovació conveni Interadministratiu entre els ajuntaments de Sant Pere de Ribes i
Canyelles per l’execució de les franges de protecció contra incendis forestals
d’urbanització a els Girabals.
11. Aprovació retribucions en concepte d’assistència als processos de selecció dels
membres designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
12. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
d’ampliació d’usos permesos a la Clau 13.2. a la Rambla del Garraf.
13. Aprovació de la modificació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de
treball en el mes d’abril de 2019.
14. Aprovació exp. 07/2019 modificació pressupost.
15. Aprovació Pla econòmic financer.
ALTRES ASSUMPTES

16. Respostes preguntes Ple anterior.
17. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 26 d’abril de 2019
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