Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimecres 26 de gener 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 21 de desembre de 2021 i extraordinari de
29 de desembre de 2021.
2. Donar comptes Decrets desembre 2021.
3. Donar compte nomenament nou administrador ermita de Sant Pau

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

4. Pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Institut Català de la Salut-Direcció
d’atenció Primària costa de Ponent per a la regulació dels espais compartits de
centre de dia de les Roquetes de Sant Pere de Ribes.

COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
5. Aprovació pròrrogues dels convenis de col·laboració amb l’Agència d’habitatge
de Catalunya per al funcionament i continuïtat de l’oficina local d’habitatge i la
Borsa de mediació.
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COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

6. Proposta de canvi de dedicació parcial d’un regidor.
7. Aprovació expedient núm. 01/2022 modificació de pressupost.

ALTRES ASSUMPTES
8. Mocions:
-

Moció del grup municipal Ciutadans per a desenvolupar un Pla Local per a la
prevenció del desaprofitament alimentari.

-

Moció del grup municipal Fem Poble-ECG per a l’ampliació dels drets de la
infància migrada a Catalunya.

-

Moció del grup municipal Fem Poble-ECG per la implementació d’un servei
de transport públic entre els tres hospitals del Consorci Sanitari de l’alt
Penedès i Garraf i millora del servei ja existent entre Vilafranca del Penedès,
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.

-

Moció del grup municipal Construïm per aclarir la veritat sobre els atemptats
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

-

Moció regidors no adscrits pel pagament dels tributs a l’Agència Tributària
Catalana.

9. Respostes preguntes Ple anterior.
10. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 21 de gener de 2022
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