Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 16 de juny de 2020, a les 18:30 hores de forma telemàtica, 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 us connecteu telemàticament a la sessió indicada, o en
cas de no poder-hi connectar, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia
– Presidència.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta Ple 19 de maig de 2020.
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia maig 2020.
3. Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu al control financer permanent del 1r
trimestre del 2020.
4. Donar compte de l’escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat en relació a la modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit
de l’Autòdrom Terrama.
5. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recurs contenciós administratiu núm. 194/2016

QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

6. Aprovació pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament per al Programa refent
d’Ocupació Juvenil.
7. Aprovació autorització, la disposició i l’obligació de la despesa a favor del Consell
Comarcal del Garraf corresponent a la licitació del Projecte tècnic arquitectònic i el
Projecte executiu de museïtzació del Centre d’interpretació dels indians del
conveni de col·laboració i posterior addenda entre L’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i el Consell Comarcal del Garraf per a l’execució de l’operació G003-000842
Garraf: camins, patrimoni i natura.
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8. Constitució d’un dret de superfície sobre les parcel·les Uz-6 i Uz-7 del sector
Mercat – Parc Central (SUPP-9).
9. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’Ajuntament per l’execució de l’Operació PRA5-012848 “ Projecte eficiència
energètica del Garraf” FEDER 2014-2020

GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA

10. Aprovació Compte general exercici 2019.
11. Modificació de pressupost expedient núm. 9/2020
12. Aprovació Pla econòmic financer 2020-2021
13. Aprovació modificació normes reguladores del Projecte de pressupostos
participatius.

ALTRES ASSUMPTES
14. Mocions:
-

14.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar ajuts per
l’habitatge a la Generalitat de Catalunya.

-

14.2. Moció que presenten tots els grups municipals, contra la sentència de
penjar banderes LGTBIQ+ a edificis públics.

-

14.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble – En comú Podem, de
suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Cultural i la Biodiversitat de
Catalunya.
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-

14.4. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a preservar i fer
efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació
provocada per la crisi de la COVID-19

-

14.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm per la implantació de la
“Tarifa plana fiscal”

-

14.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport de la Cultura
local.

-

14.7. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per declarar Sant Pere de
Ribes municipi contra el feixisme i el racisme, en favor de la convivència en la
diversitat.

-

14.8. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en defensa de la separació
de poder.

15. Respostes preguntes Ple anterior.
16. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 12 de juny de 2020
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