Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 18 de maig 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 27 d’abril de 2021.
2. Donar comptes Decrets abril 2021.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Aprovació pròrroga conveni de col·laboració amb la Fundació Inform per a la
cessió d’un espai com a seu de l’entitat.
4. Aprovació conveni amb l’entitat Amical MAUTHAUSEN per als anys 2021-2024

COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
5. Aprovació inicial modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de
Sant Pere de Ribes que afecta a l’àmbit del pavelló esportiu de les Roquetes i a
l’àmbit dels equipaments del sector “Els Colls”
6. Aprovació cessió gratuïta parcel·les UZ4-UZ5, del sector SUPP-9, a favor de
l’Incasol.
7. Cessió a favor de UTE i constitució dret de superfície parcel.la UZ7
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8. Proposta acord CTU del Penedès de caducitat expedient MPPGOU que afecta
a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles al Sector Urbanitzable no delimitat
Autòdrom.
9. Declaració d’obres d’especial interès i/o utilitat municipal per circumstàncies
socials i culturals:
-

Llicència obres menors Fundació Redós Sant Josep i Sant Pere tancament
terrassa.
Instal·lació quiosc de venda de loteria al C. Cards cda Sitges.

- Instal·lació d’un ascensor a l’edifici de la residència de la comunitat dels RR
Sant Camils.
Reforma i ampliació del Servei d’Urgències de l’Hospital Residencia Sant
Camil.

COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

10. Aprovació Pla de Reactivació 2021/2022 i aprovació expedient núm. 08/2021
de modificació de pressupost.
11. Aprovació extrajudicial de crèdit – despeses diverses de RRHH corresponents
a l’any 2020.

ALTRES ASSUMPTES
12. Mocions:
-

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la implantació
d’un Pla local de prevenció del suïcidi i salut mental.

-

Moció que presenta el grup municipal Fem Poble per demanar a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de suport a la declaració de Barcelona
per l’alliberament de les patens.

-

Moció Construïm en suport a l’alcaldessa de Cubelles i a tots els càrrecs
electes encausats pel suport institucional a l’Associació de municipis per la
independència.
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13. Presa de raó renuncia regidora de la Corporació.
14. Respostes preguntes Ple anterior.
15. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 14 de maig de 2021
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