Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper dimecres 22
de febrer de 2022, a les 18:30 hores de forma TELEMÀTICA, (Zoom ID 773 688 0987) 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 ordinari de data 26 de gener de 2022.
2. Donar comptes Decrets gener 2022.
3. Donar compte informe període mig pagament i morositat 4rt trimestre 2021 i informe
control intern compliment en matèria de morositat 2021
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP relatives a la morositat 4t trimestres
2021, Període mig de pagament 4t trimestre 2021 i execució 4t trimestre 2021.
5. Donar compte sentència recurs contenciós administratiu 77/19-BL.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
6. Aprovació expedient extrajudicial de crèdit en relació a l’aprovació i pagament de les
liquidacions del cofinançament del Servei Local de Teleassistència, període maig-agost i
setembre – desembre 2021.
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL

7. Aprovació 3a prorroga conv. 010/2018 subministrament gas de l’Associació Catalana de
municipis.
8. Aprovació licitació i plecs nou contracte neteja viària - 01040602/2021/23

9. Aprovació addenda conveni col·laboració per l'encàrrec de gestió a favor del Consell
Comarcal del Garraf i pròrroga per al 2022 per a la gestió d’activitats i serveis de cartera
d’habitatge.
10. Aprovació de la despesa de l’obligació reconeguda per extrajudicial de crèdits factures
Fomento Construcciones y Contratas Medio Ambiente SL
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COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

11. Aprovació modificació pacte de funcionaris.
12. Conveni Diputació de Barcelona per un punt d’informació al Parc del Garraf 2022 i
acceptació subvenció.
13. Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost increment valor
terrenys de naturalesa urbana
14. Aprovació modificació relació llocs de treball

ALTRES ASSUMPTES

15. Mocions:
-

Moció que presenta el grup municipal PSC-CP en defensa de la inclusió financera i
bancaria de la gent gran al municipi.

-

Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-ECG, en nom de Iai@flautes Garraf i
de la Unitat Pensionista del Baix Penedès sobre el tractament de les entitats bancàries
a la gent gran que presenta Fem Poble-En Comú Podem.

-

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans relativa a la detecció i atenció a menor
amb dislèxia.

-

Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-ECG per a creat espais
intergeneracionals entre centres de dia, llars d’infants i/o centres educatius de Sant
Pere de Ribes que presenta Fen Poble- En Comú Podem.

16. Respostes preguntes Ple anterior.

17. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 18 de febrer de 2022
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