Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts dia 18 d’abril 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 28 de març de 2017.
2. Donar compte Decrets mes de març 2017.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
I IGUALTA D’OPORTUNITATS

3. Aprovació per l’ampliació de la normativa de règim intern de l’Espai Blau.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

4. Aprovació provisional de la MPPGOU que afecta a terrenys d’equipaments
destinats a usos educatius, esportiu i reserva d’equipaments.
5. Aprovació prorroga lloguer dels habitatges Parc central Supp-9, Grallers 12 1r1a,
1r2a, 1r3a, 1r4a.
6. Aprovació Ordenança general per la convivència i el civisme de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
7. Declaració de no creació d’un registre propi de grups d’interès i adhesió automàtica
al registre de grups d’interès de Catalunya.

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

ALTRES ASSUMPTES

8. Mocions
8.1. Moció que presenta el grup municipal ERC per la simbologia del regim franquista.
8.2. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT-VIA en relació a la sentència del
Tribunal constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
8.3. Moció que presenten els grups municipals: FEM POBLE, UM9-CUP i ERC de
suport als vuit treballadors acomiadats al taller de RENFE.
8.4. Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP per declarar el municipi Zona
Lliure de paradisos fiscals.

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

Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 12 d’abril de 2017
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