Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 1 de setembre de 2020, a
les 16:00 h. 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 actes: 21 i 28 de juliol de 2020

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres NO HI HA DOCUMENTACIÓ
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats RESTEN ASSABENTATS
4. Donar compte relació despeses menors RESTEN ASSABENTATS
5. Donar compte grau execució pressupost RESTEN ASSABENTATS
6. Donar compte Informe incidències despeses RESTEN ASSABENTATS
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
7. Aprovació contractació d’una empresa per la neteja dels vehicles de la Policia Local (GEE)
APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
8. Sol·licitud per a l’adjudicació d’un habitatge a Sant Pere de Ribes de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, via mesa de valoració per caos d’emergències socials i casos especials
APROVAT
9. Aprovació de l’aportació de la quota del segon semestre 2020 del CAAD de la Mancomunitat
Penedès Garraf i aprovació de l’obligació de pagament de la quota corresponent al mes de
juliol de 2020 APROVAT
10. Dinamització del Consell d’Infants per al curs 2020/2021 (GEE) APROVAT
11. Acceptació de l’atorgament de la subvenció pel Projecte Singulars 2020 APROVAT
12. Aprovació justificació de la bestreta concedida a la coordinadora del programa SEFED, per
pagar despeses de la participació del SEFED en la 14ª Fira Internacional d’Empreses
Simulades APROVAT
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
13. Relació de factures (31_20) APROVAT
14. Retornament de fiances Rendes (GEE) (5) APROVAT

15. Aprovació compensació parcial retornament import de la fiança dipositada per la concessió
administrativa de la cafeteria del Centre Cívic l’Espai i amb el DR’S dels cànons variables
aprovats (GEE) APROVAT
16. Aprovació retornament fiança en metàl·lic a nom de Divisa Barcelona, SA pel contracte del
Projecte d’execució parcial de finalització de les obres dels 16 habitatges de l’escala A del
C. Grallers, 6 i el retornament de l’aval a nom de Tempo Facility Services, SL dipositat pel
mateix contrcte (GEE) APROVAT
17. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treballs per seleccionar un/a Tècnic/a Mitjà/na
de Diversitat i Ciutadania i Igualtat APROVAT
18. Assumpció funcions major responsabilitat APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
19. Aprovació del reintegrament de les inscripcions a L’ Agromercat de Sant Pere de Ribes 2020,
per no haver-se pogut celebrar degut a la COVID-19 APROVAT
20. Aprovació de baixa de llicència temporal de l’Espai Empresa Roquetes de l’empresa
CERITANIA APROVAT
21. Aprovació de pròrrogues de llicències temporals per ocupar l’Espai Empresa Roquetes
2020/2021 i carència dels preus públics d’allotjament durant la pròrroga APROVAT
22. Aprovació dels treballs d’impermeabilització del mur a la Plaça de Puerto Cabezas al nucli
urbà de Les Roquetes a Sant Pere de Ribes (GEE) APROVAT
23. Redacció de la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i adjudicació dels treballs
per dur a terme la millora de l’accessibilitat a la cruïlla dels carrers Miguel de Cervantes, Mare
de Deu de Montserrat i Albigesos del nucli urbà de Ribes (GEE) APROVAT
24. Llicències de parcel·lació 3/2020 i 4/2020 (2) APROVAT
25. Rectificació errada material llicència d’obres 6/2020 APROVAT
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URGÈNCIES
26.1.- Aprovació modificat d’obra Fase 1 de l’adequació i consolidació arquitectònica del
Castell de Ribes per a implantar el Projecte Museològic i Museogràfic i aprovació complement
d’autorització disposició 12020000010412 APROVAT

L’alcaldessa accidental (per decret d’Alcaldia núm. 1028/2020 de data 13/8/2020),
Sra. Antonia Pulido Fernández

