Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 19 de maig 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: 12/05/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social APROVAT
4. Ajuts d’urgència social a justificar i ajuts per alimentació – Targeta moneder APROVAT
5. Acceptació subvenció Programa de Vulnerabilitat Alimentària del Garraf 2020 atorgada pel
Consell Comarcal del Garraf APROVAT
6. Aprovació de l’autorització disposició i obligació reconeguda maig 2020 relativa al conveni i
l’addenda “Projecte Reincorpora’t entre l’Ajuntament de SPR i l’empresa d’inserció NOU
SET, SCCL per a l’execució del projecte Sant Per de Ribes inclusió” APROVAT
7. Aprovació conveni per la manteniment ordinari i reparacions de l’escola Mediterrània per a
l’any 2020 APROVAT
8. Aprovació devolució import beques llibres i materials Institut Montgròs APROVAT
9. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar
mes de maig de la Subcomunitat del Mercat La Sínia APROVAT
10. Aprovació expedient de contractació, Ple de clàusules administratives i tècniques en el
procediment obert, per la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del
bar-cafeteria del Centre Cívic l’Espai de Les Roquetes APROVAT
11. Aprovació certificació d’obra núm. 13 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
APROVAT
12. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat “Associació Festa
Major del Palou” APROVAT
13. Validació a efectes econòmics de la transferència de Fons de l’Estat per al Pacte de Violència
de Gènere APROVAT
14. Aprovació atorgament ajuts lloguer urgent per la COVID-19 (GEE)

APROVAT

15. Aprovació atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per a la COVID-19 (GEE) APROVAT
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
16. Relació de factures núm.17_20 APROVAT
17. Aprovació validació obligacions reconegudes (4) APROVAT
18. Baixa rebuts primera fracció exercici 2020, Mercats no sedentaris APROVAT
19. Baixa rebuts domiciliats primera fracció exercici 2020. Baixa rebuts anuals i nova liquidació
substitutiva per 3 trimestres pel concepte, taules i cadires amb finalitat lucrativa APROVAT
20. Compra material informàtic per necessitats derivades de l’estat d’alarma APROVAT
21. 21. Gratificacions extraordinàries personal APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Donar de baixa autorització 11179 i 12549 (2) APROVAT
23. Emissió liquidació despeses habitatges Dr. Ferran 55-57 APROVAT
24. Aprovació nou contracte traster núm. 8 (SUPP-9) APROVAT
25. Treballs de ressembra del Parc Pompeu Fabra (GEE) APROVAT
26. Pressupost de consultoria en relació al servei municipal de subministrament d’aigua potable
(GEE) APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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