Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts dia 25 de juliol de 2017, 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 després.
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 Ple ordinari de 20 de juny de 2017 i Ple extraordinari de 11 de
juliol de 2017.
2. Donar compte Decrets mes de juny 2017.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
I IGUALTA D’OPORTUNITATS

3. Adhesió a les conclusions de la Jornada “Aplicació i implementació de la llei de la
Dependència al Garraf”.
4. Aprovació del conveni amb l’Agència Node Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes per al desenvolupament de l’actuació “Centre de Serveis avançats a les
empreses del Garraf” en el marc del Catàleg Ajuts Diputació de Barcelona 2017”.
5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Associació Ball
de Diables de Les Roquetes per la cessió a precari d’un local a la UA -1 de Les
Roquetes “
6. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Colla de la
Dragona de les Roquetes per a la cessió a precari d’un local a la UA -1 de les
Roquetes
7. Aprovació del Plecs reguladors i convocatòria per la concessió d’espais disponibles
del Mercat Municipal La Sínia.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
8. Aprovació expedient 10/2017 Modificació de pressupost.
9. Aprovació modificació normes

reguladores del projecte de pressupostos

participatius.
10. Declaració exempció per interès local – Planta compostatge.
11. Declaració d’obres d’interès general – Ensenyament
12. Cessió de la gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram i
de l’ús de les instal·lacions de la Xarxa de sanejament (pluvials i fecals) en el
sector SUPP -1 Can Pere de la Plana, Polígons 1A i 1B
13. Aprovació preus arrendament places aparcament titularitat municipal
ALTRES ASSUMPTES

14. Mocions

14.1. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular rebutjant el Referèndum
il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.
14.2. Moció que presenta el grup municipal de PDeCAT-VIA per a l’ordenació de la
circulació als carrers de Sant Pere de Ribes.
15. Respostes preguntes Ple anterior.
16. Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 21 de juliol de 2017
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