Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 21 d’abril 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 acte: 31/03/2020 i 7/4/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats (2) RESTEN ASSABENTATS
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
4. Ajuts per alimentació – Targeta moneder (2)

APROVAT

5. Aprovació aportació a la mancomunitat TEGAR del Garraf exercici 2020

APROVAT

6. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós gener, febrer i març APROVAT
7. Aprovació justificació subvenció nominal “Millenium Espectáculos” APROVAT
8. Justificació subvenció Diputació de Barcelona suport a la gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les Associacions de Comerciants: FEM Ribes per a l’any 2019
APROVAT
9. Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu del Garraf 2020 i la corresponent aportació
anual APROVAT
10. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a GER entitat cultural i
esportiva APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
11. Relació de factures núm.13_20 APROVAT
12. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) (7) APROVAT
13. Retornament fiances Rendes (GEE) (6) APROVAT
14. Aprovació despesa per consum d’aigua, lloguer i manteniment de fonts per a l’any
2020(GEE) APROVAT
15. Validació ADFUTS contracte ETEGMA fins juliol 2020

APROVAT
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16. Aprovació pròrroga conveni per la formació pràctica de l’alumne Sra. N. C. V. APROVAT
17. Aprovació despesa en concepte de productivitat per responsable de torn d’agents primer
trimestre 2020 APROVAT
18. Gratificacions Policia Local APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
19. Autorització per l’adjudicació del servei recollida del paper-cartró comercial (GEE)
APROVAT
20. Adjudicació pel servei de recollida d’abocaments incontrolats de mobles i voluminosos a la
via pública (GEE) APROVAT
21. Instal·lació de nou punt solar en nucli de Can Lloses a l’Av. Olesa de Bonesvalls i Av.
Marcer de la Penya de Sant Pere de Ribes (GEE) APROVAT
22. Aprovació certificació d’obres núm. 1 per la reforma i pavimentació als carrers 9 de
novembre. Sant Sebastià i Carreró de la Torreta del nucli de Ribes, així com la factura
APROVAT
23. Aprovació certificació d’obres núm. 7 per la reforma interior parcial a l’edifici de Can Puig
(SEFED), així com la factura APROVAT
24. Aprovació certificació núm. 1 i única de la millora de l’accessibilitat al Parc Rafael Alberti
dels jardins del Passatge Foix al nucli de Les Roquetes, així com la factura APROVAT
25. Llicències d’obres (240421) APROVAT

URGÈNCIES
26.1.- Aprovació de l’anul·lació de les disposicions de les despeses dels ajuts d’assistència a
les llars d’infants municipals del mes d’abril de 2020 per tancament dels Centres
APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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