Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 20 de juliol 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 15 de juny de 2021.
2. Donar comptes Decrets juny 2021.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3.

Aprovació de l’acord per al desenvolupament de la prestació del Servei
d’Atenció Integral (SAI) local, per les persones LGTBIQ+.

4. Aprovació segon modificat d’obres del projecte executiu i el projecte de les
instal·lacions escèniques per la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de
les Roquetes.
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
5. Aprovació de la despesa i l’obligació reconeguda per extrajudicial de crèdit de
la factura amb codi 2020004106 emesa per Endesa energia, S.A.U.
6. Adhesió al pacte d'alcaldes pel clima i l’energia.

7. Constitució del patrimoni municipal del sòl i habitatge.
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8. Validació del conveni amb el Consell Comarcal del Garraf per
desenvolupament de mesures del pacte per l’ocupació del Garraf: “Prospecció
ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del pla
de reactivació socioeconòmica”

COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
9. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
10. Aprovació modificació normes reguladores del projecte de Pressupostos
Participatius.
11. Actualització dels òrgans col·legiats
12. Aprovar la declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies social a l’immoble situat al C. Almogàvers, núm. 1 1-4, el qual
figura en la Xarxa d’habitatges d’Inserció Social.
13. Manifestació de la voluntat de constitució d’una FUNDACIO PUBLICOPRIVADA “FRED HUB”, compromís aportació municipal, i aprovació inicial
Estatuts.

14. Aprovació del Compte general de l’exercici 2020
15. Aprovació modificació de pressupost 12/2021
ALTRES ASSUMPTES
16. Mocions:
-

Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a l’atenció
primària, “Mes que mai Sanitat Publica. Sí o Sí, atenció Primària”

-

Moció que presenta el grup polític municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes
per a promocionar l’ús de l’APP radar COVID.
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-

Moció que presenta el grup municipal de Construïm en pro de la formació
post obligatòria per a persones amb capacitats diverses.

-

Moció que presenten els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i
Jaume Torras i Roca, en favor de l’art al carrer com a motor de
transformació social a Sant Pere de Ribes.

17. Respostes preguntes Ple anterior.
18. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 16 de juliol de 2021
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