Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 26 d’abril de 2022, a les 18:30 hores al Saló de sessions de l’Edifici
institucional de la Vinya d’En Petaca (Les Roquetes) 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 comparegueu a la sessió indicada, o en cas de no
poder-hi assistir, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia –
Presidència.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta del 22 de març de 2022.
2. Donar compte Decrets març 2022.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEI QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3.

Aprovació pròrroga per a l’any 2022 del Conveni de Col·laboració
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes per al Programa referent d’Ocupació Juvenil.(Exp: GE
010303/2022/13 )

4. Aprovació conveni de col·laboració amb Fundació Hàbitat 3 (GE 010303/2022/1)
5. Aprovació despesa per extrajudicial de crèdit expedients Habitatge Patrimoni (GE
02020118/2022/10)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ

6. Aprovació de la despesa per extrajudicial de crèdit de les factures de combustible
vehicles regidoria Territori any 2021. (GE.02020118/2022/18).
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7. Aprovació extrajudicial de crèdit
Mancomunitat
Penedès
Garraf
obligació.(GE.02020118/2022/11).

despeses generades per la pendents
2021
i
aprovar
la
disposició
i

8. Declaració d’obra d’especial interès i/o utilitzat municipal diversos expedients (GE
02040402/2022/1).
9. Adhesió 2a pròrroga conveni marc subministrament parcs infantils i mobilitat urbà
(GE.010303/2022/18)
10. Plecs reguladors per adjudicació per procediment obert de la concessió de la
Parada 8 del Mercat municipal La Sínia i obrir convocatòria pública per a la
presentació de sol·licituds (GE.01020103/2022/6).
11. Aprovació provisional modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per a
la definició d’usos i determinacions urbanístiques per a la construcció d’un clústerCentre de recerca relacionat amb la cadena de fred. (GE 060102/2022/1)
12. Aprovació reconeixement Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Pere
de Ribes com a única vinculada al municipi de Sant Pere de Ribes. (GE
01020503/2022/2)
13. Aprovació adhesió al conveni 0103003/2022/18 acord marc Acord marc de l’ACM
de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements
substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya i adjudicació a KONE
ELEVADORES, SA (GE 010303/2022/17)
COMISSIÓ INFORMATIVA
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I
QUALITAT DEMOCRÀTICA

14. Modificació de la plantilla municipal 2022 (GE 01060102/2022/1)
15. Reconeixement extrajudicial de crèdit per l’aprovació del pagament de la factura
del PERIODICO DE CATALUNYA SL, subscripció anual període 4/03/2020 al
3/03/2021.
16. Modificació Ordenança
(0102010301/2022/2).
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17. Aprovació del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (GE
01030602/2022/1)
18. Aprovació de les factures de serveis de telecomunicacions fora de contracte.(GE
02020118/2022/13)
19. Pla de reactivació
0202020101/2022/6).

2022-2023

i

modificació

de

Pressupost

(GE

20. Pla de mobilitat urbana sostenible de Sant Pere de Ribes.
ALTRES ASSUMPTES

21. Mocions.
- Moció que presenta el grup municipal PSC-CP sobre l’avortament sense
assetjament.
-

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per la instal·lació de radars
pedagògics.

-

Moció que presenta el grup municipal de Fem Poble-ECG per a demanar la
gestió de la planta municipal de Biomassa mitjançant una comunitat energètica
local i garantir la participació ciutadana i Governança pública d’aquesta.

-

Moció que presenten els regidors no adscrits en rebuig de l’espionatge
PEGASUS.

22. Respostes preguntes Ple anterior.
23. Precs i preguntes
L’ALCALDESSA

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 22 d’abril de 2022
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