Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 22 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: 1 i 8 de setembre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Desestimació Reclamació Patrimonial presentada per la companyia ZURICH INSURANCE
PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, exp. 16/2019
5. Baixa dels ciclomotors i motocicletes de renuncia exp. 028/20, 029/20, 030/20, 034/20 i
039/20
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Aprovació ajuts d’urgència social (2) APROVAT
7. Justificacions ajuts d’urgència social

APROVAT

8. Aprovació de l’adjudicació de la contractació per a la gestió indirecta de l’explotació del
barcafeteria situat a les instal·lacions del Centre Cívic l’Espai de Les Roquetes, al C/ Gaudí
s/n, sota la modalitat de concessió APROVAT
9. Donar compte del Pla de seguretat per a la instal·lació de malles de protecció al ràfec de la
coberta de l’escola Els Costarets RESTEN ASSABENTATS
10. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat “Club BIKE Garraf”
APROVAT
11. Aprovació 3a certificació i factura fora de termini de les obres del bar de la pista coberta del
pavelló de Les Roquetes APROVAT
12. Aprovació certificació d’obra número 1 i 2 de reparació camí accés i talussos i murs de pedra
Castell de Ribes APROVAT
13. Aprovació contracte menor per al taller “Acompanyament, apoderament i inserció per a dones
migrades no comunitàries” (GEE) APROVAT
14. Contracte menor per l’avaluació del projecte de Cooperació al Desenvolupament i Drets
Humans “Kalilu Jammeh” en el marc de la subvenció XGL 20/Y/288439 del catàleg de serveis
de la Diputació de Barcelona 2020 (GEE) APROVAT
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15. Aprovació pressupost pel desmuntatge i col·locació de parquet al pavelló de Les Roquetes
(GEE) APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
16. Modificació de pressupost Exp. 15/2020 APROVAT
17. Relació de factures (34_20) APROVAT
18. Retornament de fiances Rendes (GEE) APROVAT
19. Validació factures (GEE)

APROVAT

20. Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió recollida de residus per
concessió de la bonificació per la utilització de la deixalleria municipal (2) APROVAT
21. Desestimació exempció pagament quota taxa recollida de residus domèstics exercici 2020
APROVAT
22. Aprovació bases i convocatòria per la provisió d’una plaça per promoció intern a de Caporal
de la Policia Local per concurs oposició vinculades a l’oferta pública de l’any 2018
APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
23. Aprovació del modificat d’obra del projecte per la millora de la xarxa d’aigua potable al sector
Mas d’en Serra del nucli de Les Roquetes APROVAT
24. Redacció de Plec tècnic, memòria i valoració per la licitació de la neteja viaria
complementaria del municipi de Sant Pere de Ribes APROVAT

URGÈNCIES
25.1.- Anul·lació d’autoritzacions i disposicions de despesa APROVAT
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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