Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 22 de març de 2022, a les 18:30 hores a la Sala Josep Lluis Palacios de
l’edifici Consistorial 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 22 de febrer de 2022.
2. Donar comptes Decrets febrer 2022.
3. Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2022.
4. Donar compte de les trameses al MINHAP DEL Pla pressupostari a mig termini
2022-2025, Pressupost 2022 i Tipus impositiu 2022.
5. Donar compte del recurs contenciós administratiu núm. 56/22 presentat pel Sr.
Carlos Garcia Lucas davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra
l’acord de Ple de data 29 de desembre de 2021, en el qual s’aprova de forma
definitiva el Pressupost municipal de l’any 2022.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Pròrroga administrativa de l’ús privatiu de la Finca Masia Can Pere de la Plana.
7. Aprovació noves tarifes al complex esportiu Espai Blau i actualitzar les
modificacions a l’ordenança general núm. 50 reguladora dels preus públics.
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
8. Aprovació motivació del reconeixement extrajudicial de crèdit per l’aprovació en
fase ADO de la quota anual exercici 2021 de la comunitat de propietaris del local
situat a la plaça de la Vinya d’en Petaca núm. 2- Local 2.
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9. Aprovació de les autoritzacions, disposicions i obligacions de les factures emeses
per FCC MEDIO AMBIENTE, SA, així com aprovació del reconeixement de les
obligacions per extrajudicial de crèdit.

COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
10. Aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de
Sant Pere de Ribes.
11. Aprovació de la despesa per extrajudicial de crèdit de les factures del combustible
pels vehicles de la Policia local de l’any 2021 i aprovar la disposició i la obligació.
ALTRES ASSUMPTES
12. Mocions:
- Moció que presenta Fem Poble-ECG per a l’estudi de la readaptació i millora del
Mercat municipal de la Sínia al voltant de l’economia del KM.0.
- Moció que presenten els regidors no adscrits per la creació de l’Institut municipal
de cultura de Sant Pere de Ribes.
- Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport del dol perinatal.
13. Respostes preguntes Ple anterior.
14. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 18 de març de 2022
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