Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 14 de juliol 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 acta: 30/06/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació aportació quota semestral per l’any 2020 dels serveis centrals de la Mancomunitat
Penedès Garraf (de gener a juny APROVAT
5. Presentació de pressupost en nom de la companyia AXA SEGUROS GENERALES SA , DE
SEGUROS Y REASEGUROS, per a la contractació de la pòlissa d’assegurances dels
vehicles municipals període del 1/08/2020 al 31/07/2021 (GEE) APROVAT
6. Rectificació errades materials propostes de Governació JGL 10/03/2020 i 14/04/2020
APROVAT
7. Baixa dels ciclomotors i quadricicle de renuncia exp. 022/20, 024/20, 025/20, 026/20 i 027/20
APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
8. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar APROVAT
9. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 GLOBALIZA’T-E APROVAT
10. Justificació subvenció nominal per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Els
Costarets per l’any 2019 APROVAT
11. Aprovació bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament beques LYCÉE BEL AIR curs
2019/2020 APROVAT
12. Aprovació ajornament de les mensualitats d’abril i maig 2020 a recuperar de manera
fraccionada a partir de juny de 2020seguint amb el contracte d’arrendament social en règim
de masoveria urbana de la masia situada al costat de l’Ermita de Sant Pau APROVAT
13. Aprovació justificació subvenció AECC-Catalunya contra el Càncer APROVAT
14. Aprovació annex del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Agrupació de
Balls Populars de Les Roquetes – Festes APROVAT
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15. Aprovació dels conveni que regulen les subvencions nominals 2020 a les entitats: “Rondalla
de Les Roquetes” i “Agrupació Social i Cultural de Puigmoltò” (2) APROVAT
16. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE) APROVAT
17. Aprovació complement autorització ajuts econòmics 2020 al comerç, autònoms i petites
empreses per pal·liar els efectes del COVID-19 en el teixit productiu local APROVAT
18. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona “Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió” – Catàleg de Serveis 2020, codi
20/Y/286703 APROVAT
19. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació
de Barcelona en el Marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 – Àrea de Consum
APROVAT
20. Validació a efectes econòmics de la subvenció 20/Y/285272 pel finançament de l’escoles
adultes, atorgada per la Diputació de Barcelona APROVAT
21. Validació a efectes econòmics de la subvenció 20/Y/285124 Temps del Migdia, atorgada per
la Diputació de Barcelona APROVAT
22. Certificacions d’obres APROVAT
23. Aprovació AD pressupost per honoraris de Direcció, execució, coordinació seguretat i salut,
control de qualitat de la reforma i ampliació de la Biblioteca Josep Pla (GEE) APROVAT
24. Aprovació atorgament ajuts per la COVID-19 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
25. Relació de factures núm.25_20 APROVAT
26. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) APROVAT
27. Aprovació de despesa quilometratges 2020 APROVAT
28. Gratificacions Policia Local (2) APROVAT
29. Assumpció funcions major responsabilitat APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
30. Execució treballs d’arranjament i millora de comins forestals, per la conservació de la
infraestructura estratègica prevista per el 2020 en el Pla de prevenció d’Incendis (GEE)
APROVAT
31. Aprovació per la realització dels treballs de retirada de pilones actuals, subministrament i
col·locació de noves pilones semi-automàtiques a la Pl. Ramon Mir del nuclis de Roquetes
(GEE) APROVAT
32. Servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades al nucli de Ribes i
urbanitzacions (GEE) APROVAT
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33. Aprovar pròrroga contracte del servei de recollida d’aigües residuals al dipòsit de Can Lloses
APROVAT
34. Donar de baixa AD per l’ajut Diputació de Barcelona pels treballs forestals d’obertura de la
franja perimetral de la urbanització Els Vinyals (Catàleg de serveis 2019) APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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