Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 26 de novembre de 2019, a les 18:30 hores al Saló de sessions de
l’Edifici Institucional de la Vinya d’en Petaca, 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 del Ple ordinari i de l’extraordinari del dia 15 d’octubre de 2019
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia octubre 2019.
3. Donar compte aprovació nou contracte de lloguer (PL.57 VDP)
4. Donar compte informe de morositat i període mig de pagament corresponent al 3r

trimestre 2019.
5. Donar compte del control financer permanent 3r trimestre 2019 i trameses

efectuades al MINHAP corresponent a l’execució del pressupost del 3r trimestre
2019, certificació d’esforç fiscal 2017 i costos efectius de serveis de les EELL 2018.
6. Donar compte de l’aprovació de la renúncia de la concessió de la parada-

magatzem 13 del Mercat la Sínia, liquidació de cànons i ADO quotes comunitat.
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA

7. Aprovació expedient núm. 17/2019 modificació de pressupost.
8. Desestimació al·legacions aprovació de la relació de llocs de treball juliol 2019.
9. Aprovació inicialment pressupost per a l’any 2020
10. Aprovació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per l’any 2020.
11. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per l’any 2020.
TERRITORI I ECONOMIA LOCAL

12. Adhesió a l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
(Exp. 2017.01).
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13. Aprovar l’adhesió al contracte derivat exp. 2015.05-d2 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.
QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

14. Aprovació declaració d’especial interès o utilitat municipal al servei esportiu que es
realitza als dels camps de futbol.
ALTRES ASSUMPTES
15. Mocions:
15.1.Moció en suport a les ONG’S que treballen en el rescat i salvament al
Mediterrani.
15.2. Moció que presenta el grup municipal de Construïm per la millora del servei
de recollida i tractament de residus.
15.3. Moción del Grupo Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para dotar a las
persones enfermas de un dispositivo que facilite información sanitària urgente y su
geolocalización.
15.4. Moción del Grupo Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para la defensa
de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a
la pensión de viudedad.
15.5. Moció presentada per Fem Poble - En Comú Podem per recuperar la inversió
social a Catalunya i per una fiscalia justa i progressiva.
16. Respostes preguntes Ple anterior.
17. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 22 de novembre de 2019
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