Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 23 de febrer 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 26 de gener de 2021.
2. Donar comptes Decrets tancament desembre 2020 i gener 2021.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Aprovació conveni de col·laboració amb la Fundació privada Assistència i
Gestió Integral (AGI) per a participar del servei d’acolliment d’urgència per a
dones víctimes de violència masclista i els seus fills.
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
4. Aprovació inicial de la memòria justificativa, el projecte d’establiment del servei i
el reglament del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes.
5. Ratificació Decret 98/2021, de 27 de gener d'aprovació de la 1a prorroga del
servei.de clavegueram de Sant Pere de Ribes.
6. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Garraf en matèria d’ocupació
pel 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”.
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COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
7. Aprovació conveni d’adhesió a la xarxa d’arxius municipals de la Diputació de
Barcelona.
8.

Aprovació despeses assistència a tribunals de selecció any 2019.

9. Aprovació addenda contracte de comodat per la cessió d’ús de la finca inclosa
al Sector Can Jove per a destinar-la a aparcament públic
10. Modificació de Pressupost 4/2021
ALTRES ASSUMPTES
11. Mocions:
11.1Moció que presenta el grup municipals PSC-CP suport al teixit esportiu
del municipi i de reconeixement de l'esport com a servei essencial
11.2.Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per proposar acord
per instar al govern de l'estat a proporcionar informació detallada a les
administracions locals i autonòmiques sobre ingrés mínim vital i a
garantitzar que les administracions que hagin de gestionar comptin amb els
recursos suficients.
11.3.Moció que presenten els regidors no adscrits Xavier Pascual Soriano i
Jaume Torras Roca en suport a l'Amnistia
12. Respostes preguntes Ple anterior.
13. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 19 de febrer de 2021
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