Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 18 de febrer de 2020, 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 28 de gener de 2020.
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia final d’any 2019 i gener 2020.
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA

3. Aprovació modificació de la plantilla municipal per l’any 2020.
4. Actualització representant òrgan col·legiat.

TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
5. Declaració d’especial interès i/o utilitat municipal les obres per a substitució de

dos quioscs de venda de loteria a la Plaça Marcer (Ribes) i a la Plaça Sant Jordi
(Les Roquetes. Llicència núm. 245/2019.
QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

6. Aprovació protocol d’intencions sobre el treball de l’actuació “Envelliment actiu i
saludable. De la teoria a la pràctica”
ALTRES ASSUMPTES
7. Mocions:
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7.1.Moció grup municipal PSC-CP, en relació a les denegacions d’ajuts al
pagament de lloguer, MIFO 2019
7.2. Moció del grup municipal Construïm en suport a la jornada de lluita del proper
8 de març de 2020
7.3. Moció grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes per adherir-se a la
declaració “Kids save lives” i per a l’impuls de la formació en reanimació
cardiopulmonar en els centes educatius de Sant Pere de Ribes.
7.4. Moció del grup municipal Fem Poble-En Comú Podem per proposar un model
de ROM participatiu i obert a la ciutadania per Sant Pere de Ribes.

8. Respostes preguntes Ple anterior.
9. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 14 de febrer de 2020
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