Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 9 de juny 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: 02/06/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació de l’acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals 2020 APROVAT
5. Renovació conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Aprovació justificació econòmica i renuncia d’una part de la subvenció del programa “Treball
i Formació 2018” APROVAT
7. Aprovació justificació econòmica de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona àmbit serveis
socials – supervisió d’equips socials bàsics codi 19/Y/265624 APROVAT
8. Aprovació de la Justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 2019 per activitats
esportives locals (esdeveniments i programes) a Sant Pere de Ribes codi XGL 19/Y266958
APROVAT
9. Aprovació anul·lació de la factura 9501434984 Fira Barcelona APROVAT
10. Aprovació atorgament subvenció directa ajuts 2020 a la COVID-19 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
11. Relació de factures núm.20_20

APROVAT

12. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) (4) APROVAT
13. Retornament fiances Rendes (GEE) APROVAT
14. Estimar exercici 2020 i desestimar exercici 2019 exempció del pagament de la quota de la
taxa de recollida de residus domèstics APROVAT
15. Aprovació retornament Taxa drets d’examen de la convocatòria de les proves selectives de
la Policia Local oferta pública d’ocupació 2019 APROVAT
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Secretaria
16. Aprovació retornament ingrés indegut autoliquidació núm. 202038087 per duplicitat
APROVAT
17. Aprovació retornament fiances Tresoreria (GEE) APROVAT
18. Aprovació actualització cànon 2019 Campsa Estaciones de Servició, SA APROVAT
19. Aprovació productivitats APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
20. Presentant pressupost carregador motos elèctriques (GEE) APROVAT
21. Bonificació ICIO assabentat d’obres 80/2020 APROVAT
22. Atorgament pròrroga llicència obres majors 88/2018 APROVAT
23. Requeriment interessat prescripcions tècniques en l’actuació específica en SNU per la
implantació d’una activitat eqüestre complementaria al Centre d’Esdeveniments de l’
Autòdrom de Terramar APROVAT

URGÈNCIES
24.1.- Aprovació adjudicació directa, per procediment d’emergència, del servei d’instal·lació,
manteniment i servei de plataforma de web de vendes on line pel comerç local.
APROVAT
24.2.- Aprovació complement autorització ajuts econòmics 2020, al comerç, autònoms i petites
empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19 en el teixit productiu local. APROVAT

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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