Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació que es celebrarà el proper dimarts
dia 16 de desembre, a les 19 hores a la Sala Polivalent de l’edifici de Can Puig (Ribes), per
a tractar els assumptes que a continuació es relacionen (1)
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta (novembre 2014 restarà pendent la seva aprovació)
2. Donar compte de decrets d’Alcaldia (563 al 619)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PERSONES I CONEIXEMENT
3. Aprovació pròrroga conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Agrupació Social i Cultural
de Puigmoltó per a l’ús del Centre Cívic “Puigmoltó”
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
4. Aprovació inicial modificació Estatuts Agència de Desenvolupament Econòmic (Node
Garraf)
5. Aprovació inicial modificació Estatuts del Consorci Els Colls i Miralpeix Costa del Garraf
6. Aprovació factures despeses servei de telecomunicacions sense contracte
7. Sol·licitud de bonificació de taxes satisfetes llicència 131/2014 concessionari Bar
Cafeteria Centre Cívic
8. Modificació acord de delegació de funcions en la Diputació de Barcelona
ALTRES ASSUMPTES
9. Mocions:
9.1.- Moció dels Grups Municipals CiU-ViA, UM9 i ICV, de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, de declaració de responsabilitat pel 9N
9.2.- Moció del Grup Municipal PP, sobre la sanció a mitjans de comunicació per part de
la Generalitat de Catalunya
9.3.- Moció del Grup Municipal PSC, per demanar que l’Ajuntament habiliti aules d’estudi
i ampliï els horaris a les biblioteques municipals incloent l’horari nocturn en períodes d’exàmens
9.4.- Moció del Grup Municipal PSC, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre
reconeixement de l’habitatge com a dret fonamental i social.
10. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.
11. Mocions, precs i preguntes
L’ALCALDE
Lluís Giralt i Vidal

Sant Pere de Ribes, 12 de desembre de 2014
(1) Si no fos possible celebrar la sessió el dia i hora indicats, resta automàticament convocada
dos dies després.
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