Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 19 d’octubre de 2021, a les 18:30 hores de forma TELEMÀTICA, (Zoom
ID 773 688 0987) 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 28 de setembre de 2021 i de l’estat del municipi del 4 de
febrer de 2021.
2. Presa possessió nova regidora.
3. Donar comptes Decrets setembre 2021.
4. Donar compte Informe de la Intervenció general de control financer permanent
referent a la revisió gestió personal en aspecte puntuals exercici 2020, “Sistema
de provisió de personal modalitat de comissió de serveis”.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS

5.

Aprovació reglament d’ús del pavelló poliesportiu municipal de Ribes.

COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
6. Aprovació aixecament objecció informe de control intern intervenció 2021/360
de data 4 d’octubre de 2021.
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7. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Garraf per l’actuació:
Prospecció ocupacional al territori del Garraf ( 2021-2022).
8. Aprovació aixecament objecció informe de control intern intervenció 2021/361
de data 7 d’octubre de 2021.

9. Addenda 2021-2022 pròrroga conveni amb NOU SET, SCCL per a la realització
de l’acció integrada “Sant Pere de Ribes inclusió”

10. Conveni col·laboració pel desenvolupament del servei d’assessorament laboral.
11. Conveni de col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament NODE GARRAF
per a la col·laboració en el desenvolupament de l’acció de formació,
assessorament i acompanyament al teixit empresarial, petit comerç i autònoms
per a la digitalització de la seva activitat, en el marc del Programa treball, talent i
tecnologia: Garraf, comarca cuidadora i saludable.

COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
12. Aprovació Modificació Ordenances Fiscals i preus públics 2022
13. Reconeixement extrajudicial de crèdit per les factures del servei de
telecomunicacions 2021.

ALTRES ASSUMPTES
14. Mocions:
-

Moció que presenten els regidors no adscrits en contra de l’increment
abusiu del preu de l’electricitat i a favor de garantir polítiques públiques per
la producció d’energia.

-

Moció Construïm en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur
juvenil.

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

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 15 d’octubre de 2021
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