Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 20 d’octubre 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 actes Ple de 29 de setembre de 2020.
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia setembre.
3. Donar compte del Control Financer 2n Trimestre 2020.
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponent a les línies
fonamentals del Pressupost exercici 2020-2021 i l’Esforç Fiscal exercici 2018 .
5. Donar compte nous contractes de lloguer.

QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Aprovació Reglament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat.
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA
7. Aprovació expedient modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics 2021.
8. Aprovació declaració especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, a l’immoble situat al C. Dr. Fleming, núm. 28, 2-1, el qual
figura en la borsa de mediació de lloguer gestionada per l’oficina local d’habitatge
del Consell Comarcal del Garraf.
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9. Resolució expedient sancionador per infracció a les normes reguladores de la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
9.1. Exp.: GOV-016/2020
9.2. Exp.: GOV-024/2020
10. Adhesió a la xarxa CORH de la Diputació de Barcelona
11. Modificació de pressupost exp. 16/2020.
ALTRES ASSUMPTES
12. Mocions:
12.1.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, a favor de la protecció del
sistema sanitari.
12.2.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per l’adhesió al pacte
TEGUISE en contra del maltractament animal.
12.3.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en Comú Podem, per a
exigir canvis legislatius per a l’eradicació del maltractament animal i per a l’adhesió al
“pacto de TEGUISE”
12.4.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble -en Comú Podem sol·licitant
que el govern de la Generalitat de Catalunya posi en marxa i doti pressupostàriament
la mesa per a la industrialització del Penedès i el Pla de Xoc d’ajut i d’impuls
socioeconòmic al Penedès
12.5.Moció presentada pel grup municipal Ciutadans per donar l’opció als pares de
demanar la jornada continua en els centres educatius.
12.6.Moció presentada pel grup municipal ERC de rebuig a la repressió de la
dissidència política.
13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta
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