Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 28 de setembre 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 20 de juliol de 2021 .
2. Donar comptes Decrets juliol i agost 2021.
3. Donar compte Informe Tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i
període mig de pagament 2n trimestre 2021.
4. Trameses al MINHAP: PMP i morositat 2n trimestre 2021, Execució
pressupostària 2n Trimestre 2021 i Línies fonamentals del Pressupost 20212022.
5. Tramesa a la sindicatura de comptes del compte general 2020.
6. Donar compte informes:
6.1. Informes de Control Financer planificats recollits a la PACF 2021:
Contractació menor, subvencions normatives 1r trimestre 2020, auditoria de
factures 2020 i 1r trim. Seguiment execució pressupost 2021.
6.2. Extracte resum dels informe de control financer del punt anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7.

Aprovació conveni cessió masia de Sant Pau.

8. Aprovació inicial del projecte de les obres de la nova construcció d’un centre
d’educació infantil, primària i secundaria.
9. Aprovació conveni col·laboració amb la Fundació Ave Ma projecte NeverAlone
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COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
10. Aprovació inicial modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana a
l’àmbit del sector SUPP-6 Can Jove i Pla parcial del sòl urbanitzable.
11. Aprovació nou conveni col·laboració amb l’agència de l’Habitatge de Catalunya
per a l’adjudicació, administració i gestió dels habitatges del C. Dr. Ferran 5557.

12. Aprovació 1a addenda conveni col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, modalitat Pla de transició al
treball (PTT) per a joves que han finalitzat l’educació obligatòria sense obtenir
títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria.

COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
13. Aprovació Calendari festes locals 2022.
14. Modificació de pressupost 15/2021.

ALTRES ASSUMPTES
15. Mocions:
- Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, sobre l’impuls i millora del
sistema de formació professional a Catalunya.
- Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En comú podem per
recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus.
- Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En Comú Podem, per
implementar cursos de cuina per al desenvolupament i autonomia personal a
persones amb diversitat intel·lectual .
- Moció que presenta els regidors no adscrits per la subvenció dels peatges de
l’autopista C-32 als residents de la comarca del Garraf.
- Moció que presenta Ciutadans de Sant Pere de Ribes per a la realització d’un
cens i registre d’edificis públics que continguin elements amb MCA.
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- Moció que presenta el grup municipal Construïm per la defensa de l’alletament
als espais públics del poble de Sant Pere de Ribes.
16. Presa raó renúncia regidor
17. Respostes preguntes Ple anterior.
18. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 24 de setembre de 2021
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