Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 19 de maig 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. Expulsió del grup municipal regidor
2. Aprovació actes Plens 31 de març i 28 d’abril de 2020.
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia abril 2020.
4. Donar compte de l’informe de Tresoreria 2020/008 sobre el compliment de la Llei
de morositat i del període mig de pagament corresponent al primer trimestre de
2020.

5. Donar compte de la tramesa efectuada al MINHAP relatiu a l’execució
pressupostària del 1r trimestre de 2020.

QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

6. Aprovació modificació de preu públic per les pistes de tennis pàdel i bar de les
Roquetes.
TERRITORI

7. Declaració de les obres en edificis de la Generalitat adscrit als serveis
d’ensenyament i salut d’interès i utilitat municipal.
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GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA

8. Aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns municipals a data 31 de
desembre de 2019 i aprovació de la instrucció per a la gestió de l’Inventari
municipal.
ALTRES ASSUMPTES
9. Mocions:
9.1.

Moció presentada per PSC-CP i s’adhereix Ciutadans,
digital educativa.

en contra la bretxa

9.2.

Moció presentada per Fem Poble-ECG per eliminar l’aparcament privat de
l’Hospital Sant Camil.

9.3.

Moció presentada per ERC per a una mobilitat adient en els temps actuals i de
futur a Sant Pere de Ribes.

9.4.

Moció presentada per Ciutadans per garantitzar l’alimentació de colònies
felines.

10. Presa de raó renuncia regidora de la Corporació.
11. Respostes preguntes Ple anterior.
12. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 15 de maig de 2020
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