Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 31 de març 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.
DECLARACIÓ i
CORONAVIRUS

INFORMACIÓ

INSTITUCIONAL

DAVANT

LA

CRISI

DEL

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació constitució
telemàtiques.

i

celebració

sessions

òrgans

representatius

2. Aprovació acta del Ple ordinari 18 de febrer de 2020.
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia febrer 2020, i Decret núm. 397/2020, de 25 de
març, pel qual s’aprova d’adhesió al “manifest dels ens locals davant la crisi del
coronavirus.
4. Donar compte liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.
5. Donar compte aprovació nous contracte de lloguer.
6. Donar compte informe període mig de pagament 4rt trimestre 2019.
7. Donar compte de l’informe de control financer 4t trimestre 2019.
8. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents a: Execució
del 4t trimestre del pressupost 2019, Plans pressupostaris a mig Termini període
2021-2023, Tipus impositiu 2020, Pressupost 2020 així com al Departament de
Governació i a la Sindicatura de comptes d’aquest últim.

QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

9.

Aprovació de l’adhesió al programa anem al teatre per als cursos 2020-21, 202122, 2022-23 i 2023-24
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA
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10. Aprovació conveni amb la Creu Roja per a l’accés a infraestructures municipals per
a la instal·lació d’equipaments de comunicació per ràdio.
11. Aprovació de l’Adhesió a la contractació
telecomunicacions per part del Consoci Localret.

centralitzada

de

serveis

de

12. Aprovació expedient núm. 04/2020 modificació de pressupost.
13. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
TERRITORI

14. Verificació del Text Refós de la MPPGOU de L’Autòdrom-Terramar i aprovació del
conveni urbanístic, en virtut de l’acord d’aprovació provisional del Ple de la
Corporació del 17 de desembre de 2019.
ALTRES ASSUMPTES
15. Mocions:
15.1.Moció que presenta el grup municipal Construïm davant la situació provocada
per la pandèmia del COVID-19.
15.2.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en comú Podem per
demanar la suspensió del cobrament de mensualitats per part de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes durant el període d’alarma del COVID-19.
16. Respostes preguntes Ple anterior.
17. Precs i preguntes
URGÉNCIA:
18. Aprovació expedient núm. 05/2020 modificació de pressupost
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta
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