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DECRET D'ALCALDIA
CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 24 DE FEBRER DE 2021.
En ús de les facultats que m'estan conferides pels arts. 117, 118 i 119 del ROM.
Vist l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i atesa la situació excepcional derivada de la pandèmia de la COVID-19 i tenint
en compte que a dia d’avui encara no es poden garantir les mesures de seguretat
adients en la Sala de Plens,
Vist l’informe proposta que figura a l’expedient.
En ús de les atribucions que tinc legalment conferides de conformitat amb l’article 21
LBRL i la resta de normativa d’aplicació.

RESOLC:
PRIMER.- Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, que se celebrarà
telemàticament el proper 24 de febrer de 2021 a les 16:00 hores mitjançant
videoconferència a la qual s’hi podrà accedir a través de l’enllaç que es facilitarà als
membres del ple.
SEGON.- Fixar el següent Ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.

PART RESOLUTIVA

SECRETARIA GENERAL
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 2 de la sessió ordinària del Ple de data 27 de
gener de 2021 (1032-000001-000558/2021).2.- Nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats (1014-000002001066/2020).-

REGIDORIA D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
3.- Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del
Pressupost General i de la Plantilla del personal al servei de la Corporació per a
l’exercici 2021 (1619-000005-004907/2020).REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
4.- Aprovació de la refosa de la Relació de Llocs de Treball en relació a la PlantillaPressupost 2021. (1457-000003-004848/2020).REGIDORIA DE TRADICIONS I FESTES
CSV: 08da8f34-e509-400e-8f6a-657567598cc4
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

Signat electrònicament per AURORA
CARBONELL ABELLA . Data: 19/02/2021
11:14:45 CET

Signat electrònicament per OSCAR
BUXERES SOLER . Data: 19/02/2021
12:16:45 CET
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5.- Aprovació de l’agraïment públic a tothom que ha col·laborat i participat en els actes
de Nadal i Reis 2021. (1376-000005-000898/2021).REGIDORIA DE CULTURA
6.- Aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l’atorgament de la Creu
de Sant Jordi a l’Escola de Grallers de Sitges (1270-000001-001129/2021).REGIDORIA D’HABITATGE
7.- Aprovació de l’autorització a les fundacions “Família i Benestar Social i Grup
Qualitat, Unió Temporal d’Empreses Llei 18/82” a transmetre per actes inter vius la
propietat temporal resultant del dret de superfície constituït sobre determinats
elements que resultaran de la divisió horitzontal de l’immoble que es construirà a la
parcel·la 52 del PPU-1, situada a la cantonada del carrer Lola Anglada 12-20 i carrer
Jacint Picas i Cardó, 4 (1598-000001-000418/2020).8.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels Habitatges d’ús Turístic de Sitges
(1069-000006-002102/2020).-

REGIDORIA D’URBANISME, DISCIPLINA URBANA I ACTIVITATS:
9.- Aprovació definitiva del Pla especial d’usos per activitat educativa en la parcel·la
situada al Passeig Marítim 35 de les Botigues de Sitges (2266-000003-003014/2019).10.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sitges XLIII a l’àmbit de Santa Bàrbara (2253-000005-002132/2020).11.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sitges (LVI), espai lliure i equipaments Pins Vens (2253-000008002772/2020).-

PROPOSTES D'ACORD DELS GRUPS MUNICIPALS / MOCIONS
12.- Proposta d'acord dels grups municipals d'Esquerra Republicana, Junts per Sitges i
Guanyem Sitges en suport a l’amnistia (E/003165-2021).13.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges relativa al
suport i l’elaboració d’un pla d’ajuts específic al sector de l’oci nocturn a Sitges
(E/003390-2021).-

14.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges per a la
instal·lació de banys públics accessibles, intel·ligents, respectuosos amb el medi
ambient i millores per a l’obertura dels ja existents a Sitges (E/00428-2021).15.- Proposta d’acord de Ple municipal en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig
a l’empresonament del raper Pablo Hasel (Guanyem Sitges) (E/003643-2021).16.- Proposta d’acord de Ple municipal per garantir l’aportació urgent de sorra a les
platges de Sitges (Junts per Sitges) (E/003683-2021).17.- URGÈNCIES

CSV: 08da8f34-e509-400e-8f6a-657567598cc4
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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2.

PART DE CONTROL

DACIONS DE COMPTE
18.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels decrets emesos pels/les regidors/es
delegats/des.19.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de gener de
2021.1.
2.
3.
4.

Acta 1 de la Junta de Govern Local ordinària de data 11 de gener de 2021.
Acta 2 de la Junta de Govern Local ordinària de data 18 de gener de 2021.
Acta 3 de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent de data 20 de gener de 2021.
Acta 4 de la Junta de Govern Local ordinària de data 25 de gener de 2021.

Tenen aquestes actes a la seva disposició al Portal d’Àudio-Vídeo Actes (amb la resta de
documentació de la sessió).

20.- Donar compte al Ple municipal del Pla d’accions 2021 de la Regidoria de Turisme
de l’Ajuntament de Sitges (2644-000001-000850/2021).21.- PRECS I PREGUNTES.TERCER.- El caràcter públic de la sessió es garantirà mitjançant la retransmissió en
directe
(per
streaming)
a
través
de
la
plataforma
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC1XIDutwp73rBztZE1XVBmw
Advertiments de Secretaria:
El desenvolupament de la sessió telemàtica s’ha de dur a terme complint els requeriments de
l’art 46.3 de la LRBRL afegit per la DF2 Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (normativa
estatal) i la Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents (normativa catalana). Es recorda als membres de l’òrgan col·legiat que han de trobarse dins del territori espanyol per tal de poder participar a la sessió.

Ho mana i signa,
AURORA CARBONELL I ABELLA
Alcaldessa
ÒSCAR BUXERES SOLER
Secretari general
En dono fe (art. 3.2 RD 128/2018)

Sitges, a data de la signatura electrònica.

CSV: 08da8f34-e509-400e-8f6a-657567598cc4
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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