Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 5 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: 28/4/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats 4. Donar compte relació despeses
menors RESTEN ASSABENTATS
4. Donar compte relació despeses menors RESTEN ASSABENTATS
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
6. Ajuts per alimentació – Targeta moneder APROVAT
7. Aprovació validació de la certificació de l’obra de rehabilitació de les cobertes i elements
estructurals del col·legi CEIP Les Roquetes APROVAT
8. Aprovació del reconeixement de la obligació de la quota de soci – membre, exercici 2020,
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament APROVAT
9. Moratòria del cobrament dels cànons anuals i cànons d’adjudicació de pagament anual
referents a les concessions de les parades del Mercat de la Sínia APROVAT
10. Aprovació justificacions subvencions nominals 2019: “Ball de Diables Els Diabòlics de Les
Roquetes del Garraf” i “Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes” APROVAT
11. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques del
procediment obert per la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del
bar i dinamització de la zona esportiva del pavelló de Les Roquetes APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
12. Relació de factures núm.15_20 APROVAT
13. Aprovació validació obligacions reconegudes (3) APROVAT
14. Retornament fiances Rendes (GEE) APROVAT
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15. Aprovació de les bases i convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a advocat/da
APROVAT
16. Aprovació de despesa per assistència a judicis APROVAT
17. Pròrroga assumpció major responsabilitat i aprovació de despesa en concepte de
productivitat APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
18. Aprovació de la memòria descriptiva per a la realització de tasques de prevenció d’incendis
(PRM 2018), aprovació del conveni de col·laboració entre l’ADF i l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes i aprovació de la bestreta del 75% APROVAT
19. Autorització per l’adjudicació del servei de recollida d’abocaments incontrolats de restes
vegetals a la via pública (GEE) APROVAT
20. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 per la millora de la xarxa d’aigua potable al sector
de Mas d’en Serra del nucli de Les Roquetes, així com la factura APROVAT
21. Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 del projecte bàsic i d’execució per a la construcció
d’un centre de producció i acopi de Biomassa a Sant Pere de Ribes APROVAT
22. Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 pel projecte executiu de distribució i acabats de
16 habitatges, escala A del C. Grallers núm.6 del nucli de Les Roquetes, així com la factura
APROVAT
23. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent al projecte executiu fase 2 de la reparació
i rehabilitació de la Casa de la Vila APROVAT
24. Ampliació del servei de manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i
enllumenat exterior de les dependències municipals al municipi de Sant Pere de Ribes amb
les noves instal·lacions d’enllumenat públic de la urbanització del sector SUPP-14 Casa del
Mar – Els Colls APROVAT
25. Llicències d’obres (2905/05) APROVAT
URGÈNCIES
26.1.- Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Associació de Feste s Populars de Les
Roquetes APROVAT
26.2.- Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Associació de
Festes Populars de Les Roquetes APROVAT
26.3.-Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Agrupació de Balls
Populars de Les Roquetes – Festes Majors APROVAT
26.4.- Ajuts al lloguer derivades pel COVID-19 (GEE) APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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