Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 16 de març de 2021, 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 acta Ple 23 de febrer de 2021.
2. Donar comptes Decrets febrer 2021.
3. Donar compte de l’informe anual compliment morositat període mig de
pagament exercici 2020. Trameses fetes al MINHAP corresponent a la
morositat, PMP, Execució pressupostària corresponents al 4t trimestre de
2020, Tipus impositiu 2021 i Pla Pressupostari a mig termini 2022-2024.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Adhesió al Projecte Stolpersteine
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
5. Conveni per a l’establiment de les condicions de la constitució d’un dret de
superfície, en relació a la parcel.la UZ-6 del sector Mercat-Parc central, de Sant
Pere de Ribes (Fundació privada Salas).
6. Conveni per a l’establiment de les condicions de la constitució d’un dret de
superfície, en relació a la parcel.la UZ-7 del sector mercat-parc central, de Sant
Pere de Ribes (Fundació privada Factoria de Somnis)
7. Conveni urbanístic Autòdrom-Terramar (Terramar 1923, SL)
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COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
8. Aprovació modificació de la plantilla i RLT municipal per l’any 2021
9. Aprovació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament Sant Pere de Ribes en matèria de seguretat
viària.
ALTRES ASSUMPTES
10. Mocions:
10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, exigint l’augment de
recursos a través del contracte programa de Serveis Socials.
10.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans, per impulsar parades de
bus intermèdies nocturnes “Anti-Assetjament” per a evitar agressions sexistes i
reduir el risc de setge a les dones.
10.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble –ECP sobre el control
de preus de lloguer.
10.4. Moció que presenten el regidors no adscrits per reforçar la implantació de
les energies renovables a Sant Pere de Ribes.
10.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm amb motiu del dia 8 de
març, dia internacional de les dones.
11. Respostes preguntes Ple anterior.
12. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 12 de març de 2021
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