Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimarts dia
17 de gener de 2017, a les 18:30 hores al Saló de sessions de l’Edifici de Can Puig
(Ribes), 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 20 de desembre de 2016.
2. Donar compte Decrets desembre 2016.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES, IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.

3. Aprovació del Reglament del Consell Municipal de Cultura.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Aprovar provisionalment la modificació per a l’exercici 2017 de l’Ordenança Fiscal
núm. 1 reguladora de l’IBI pel que fa referència al tipus de gravamen quan es tracti
de bens urbans.
5. Ratificació dissolució Consorci de Comunicació Local.
6. Aprovació conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i l’aprovació de l’annex 4 de
col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia i l’annex 5 de col·laboració en
matèria de controls d’estupefaents.
7. Prorrogar per segona vegada el contracte derivat de l’acord marc pel
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
8. Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al contracte derivat
2015.05 D1 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, SAU (Exp. 2015.05).
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ALTRES ASSUMPTES

9. Mocions
9.1.Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, en relació al pressupost
d’inversions de la Generalitat de Catalunya a Sant Pere de Ribes.
9.2. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, en contra de les clàusules terra i
altres pràctiques abusives per part de les entitats financeres.
9.3. Moció que presenta el Grup Municipal Fem Poble de suport a les persones
afectades per les clàusules sòl.
9.4. Moció que presenta el Grup Municipal UM9-CUP, per l’adhesió al manifest “Casa
nostra, casa vostra”

10. Respostes preguntes Ple anterior
11. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 13 de gener de 2017
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