Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 7 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 acta: 17/03/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Donar compte relació despeses menors RESTEN ASSABENTATS
4. Llicències i peticions diverses NO HI HA DOCUMENTACIÓ
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Ajuts per alimentació – targeta moneder

APROVAT

6. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE) (1) APROVAT
7. Denegació atorgament de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2019/2020 (GEE) (1)
APROVAT
8. Justificació subvenció nominal 2019: “AMPA Escola la Riera de Ribes” i “AMPA Escola Santa
Eulalia”
8.1.- Aprovació justificació subvenció nominal 2019 AMPA Escola La Riera de Ribes
APROVAT
8.2.- Aprovació justificació subvenció nominal 2019 AMPA Escola Santa Eulàlia APROVAT
9. Aprovació justificació subvenció nominal 2019: “Ball de Diables de Ribes Colla Jove”
APROVAT
10. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar
mes de març de la subcomunitat del Mercat La Sínia APROVAT
11. Aprovació del conveni entre el servei d’educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Alexandre Galí, projecte TIS 2020 APROVAT
12. Aprovació de la certificació 5 i factura 200309 de l’execució de les obres del projecte bàsic i
execució de la reforma i ampliació de la llar d’infants El Cargol APROVAT
13. Aprovació certificació d’obra número 12 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
APROVAT
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14. Aprovació certificació d’obra número 4 de l’adequació i consolidació arquitectònica del Castell
de Ribes. Fase 1 APROVAT
15. Aprovació setzena certificació i factura per la construcció de la pista poliesportiva coberta
annexa de Ribes APROVAT
16. Validació de la 1a certificació i aprovació de les certificacions 2,3 i 4 i factures, de l’execució
de les obres del projecte bàsic i execució de la reforma i ampliació de la llar d’infants “El
Cargol” APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
17. Relació de factures núm.11_20 APROVAT
18. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE)
18.1.- Validació factura RCF: 955 Telefonica 900 març 2020. APROVAT
18.2.- Validació factura RCF: 956 Vodafone març 2020. APROVAT
18.3.- Retirada de runes del Picnic Vilanoveta. APROVAT
18.4.- Aprovació pagament factura signada fora de termini Codi: 075 Orange - SMS
Desembre 2019. APROVAT
18.5.- Aprovació validació manteniment d’electrònica de xarxa 1-3-2020 al 31-3-2020.
APROVAT
19. Aprovació pròrroga calendari fiscal impostos i taxes 2020 APROVAT
20. Aprovació retornament ingrés indegut liquidació 202003208 APROVAT
21. Aprovació denegació retornament ingrés indegut 202002720 APROVAT
22. Aprovació compensació parcial import deute amb l’ORGT amb import retornament fiança
mercat liquidació 201320644 APROVAT
23. Aprovació padró taxa caixers comercials, automàtics o similars que tinguin accés directe des
de la via pública 2020 APROVAT
24. Gratificacions extraordinàries personal

APROVAT

25. Aprovació de la consolidació del nivell de complement de destí de la despesa per aquest
concepte APROVAT
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
26. Retornament factura amb codi 2020000482 (Espai Públic)

APROVAT

27. Aprovació certificació d’obres núm. 2 i última de la fase 2 de les obres de millora de la xarxa
d’aigua potable de la zona de Can Puig, així com la factura APROVAT

URGÈNCIES:
28.1.- Aprovació ajuts d’urgència social a justificar APROVAT
28.2.- Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
28.3.- Justificació subvenció AMPA XALOC 2019 APROVAT
28.4.- Aprovació del conveni entre el servei d’educació de l’Ajuntament i l’AMPA de l’Institut
XALOC, projecte TIS 2020 APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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