Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, traslladada del dia 17 de maig, per acord
unànime dels seus membres, que es celebrarà el proper dimarts dia 31 de maig, 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:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
1. Aprovació acta 19 d’abril de 2016.
2. Donar Compte Decrets abril, núm. 2016/0305 a 2016/438.
3. Declarar l’inici del procediment d’adjudicació dels habitatges del PO, en règim de
lloguer, per a persones en risc d’exclusió social.
4. Aprovació aplicació disposició addicional 12 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
pagament paga extraordinària desembre 2012.
5. Expedient extrajudicial de crèdit despeses diverses.
6. Expedient extrajudicial de crèdit de despeses de serveis de Telecomunicacions sense
contracte.
7. Resolució Recurs potestatiu de reposició faltes greus expedient sancionador gossos
perillosos núm. GOV/2015-26.
8. Resolució faltes molt greus, en referència a l’expedient sancionador per gossos
potencialment perillosos, exp. GOV/2015-43 i GOV/2016-01.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
9. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.
10. Al·legacions Bases Reguladores adjudicació arrendament social ermita de Sant Pau.
11. Prorroga Conveni transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o reduïda al
municipi de Sant Pere de Ribes any 2016.
12. Mocions:
12.1.Moció que presenta el Grup Socialista per la retirada de l’ordre de copagament
confiscatori per a les persones amb discapacitat.
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12.2.Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la creació del
Consell Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
12.3. Moció que presenta el Grup Municipal Fem Poble, en suport al manifest per
l’adscripció de l’agència pública de la formació i qualificació professionals al departament
d’ensenyament.
12.4. Moció que presenta els Grups Municipals de Fem Poble i UM9-CUP per a la creació
d’una comissió d’estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
12.5. Moció que presenta el Grup Municipal de CIU-VIA, per la incorporació d’un període
d’advertiment en el procés sancionador per gossos potencialment perillosos.
13. Respostes Preguntes Ple anterior.
14. Mocions, precs i preguntes.

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 27 de maig de 2016
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