Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es celebrarà el proper
dimarts 26 de gener de 2021, 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 15 de desembre de 2020.
2. Donar comptes Decrets desembre 2020.
3. Donar compte de contractes de lloguer
COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I
ECONOMIA LOCAL
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat Penedès-Garraf, l’Associació de propietaris forestals del Massís
del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per a la prevenció d’incendis
forestals.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Aprovació addenda manteniment vigència pel 2021 del Contracte Programa
2016-2019 del Departament de treball, Afers Socials i Família en matèria de
Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat.
6. Aprovació de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals.
COMISSIÓ INFORMATIVA GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
7. Actualització òrgans col·legiats
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8. Modificació de Pressupost
ALTRES ASSUMPTES
9. Mocions:
-

9.1.Moció que presenta el grup municipals PSC-CP per demanar més
recursos en matèria d’ocupació.

-

9.2. Moció que presenta Fem Poble impulsada per Iaioflautes Garraf en
defensa dels drets de la ciutadania en l’accés a les entitats bancàries.

-

9.3. Moció de Fem Pom Poble – En Comú Podem en suport a la cultura
popular i per una programació cultural estable a Sant Pere de Ribes.

-

9.4. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per instar al Govern
de l’Estat a prendre les mesures pertinents per abaratir el subministrament
d’energia elèctrica.

-

9.5. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per instar al Govern
de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya a accelerar i optimitzar
el procés de vacunació contra la COVID 19.

-

9.6. Moció que presenten els regidors no adscrits Xavier Pascual Soriano i
Jaume Torras Roca per la catalogació dels arbres i conjunts arboris
singulars de Sant Pere de Ribes.

-

9.7. Moció que presenten els regidors no adscrits Xavier Pascual Soriano i
Jaume Torras Roca en defensa de la unitat de la llengua catalana.

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

L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 21 de gener de 2021
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