Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 21 de juliol de 2020, 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 16 de juny de 2020.
2. Presa de possessió nou regidor.
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia juny 2020.
4. Donar compte de la tramesa efectuada al DGPFAT i al MINHAP a data 7/7/2020
corresponent al Pla econòmic financers 2020-2021, així com la tramesa efectuada
en data 14/07/2020 ISPA exercici 2020.
5. Donar compte trames efectuada a la Sindicatura corresponents als
anuals 2019.

Comptes

QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS
I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

6. Ratificació decret d’Alcaldia núm. 734/2020 d’aprovació de la modificació de
l’ordenança general núm. 50 reguladora dels preus públics. Annex 2 servei piscina
exterior municipal per motius d’excepcionalitat per la COVID-19 per a la temporada
2020
TERRITORI
7. Inici de l’expedient d’establiment del servei de clavegueram, redacció de l’estudi
d’alternatives dels models de gestió i memòria, per fomentar l’elecció de la futura
prestació del servei i constitució d’una Comissió d’estudi
8. Aprovar la declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, a l’immoble situat al C. Ermengardis, núm. 2, el qual figura
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en la borsa de mediació de lloguer gestionada per l’oficina local d’habitatge del
Consell Comarcal del Garraf
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I QUALITAT DEMOCRÀTICA
9. Modificació de pressupost expedient núm. 11/2020
10. Aprovació calendari Festes locals 2021
ALTRES ASSUMPTES
11. Mocions:
-

Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant la construcció de la II
Fase de l’Institut Montgrós.

-

Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant les inversions
necessàries a les escoles.

-

Moció que presenta el grup municipal Fem Poble- En Comú Podem, per uns
serveis funeraris públics

-

Proposta d’acord que presenta el grup municipal Ciutadans de Sant Pere de
Ribes, per dotar d’un mínim d’espais de joc els patis de les escoles del nostre
municipi.

-

Moció que presenta el grup municipal ERC, per a una mobilitat legal dels
vehicles de mobilitat personal a Sant Pere de Ribes.

-

Moció que presenta el grup municipal ERC, de rebuig a la monarquia
espanyola i per clarificar les seves irregularitats.

12. Respostes preguntes Ple anterior.
13. Precs i preguntes

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 17 de juliol de 2020
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