Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 10 de novembre 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: 27 d’octubre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació obligació reconeguda de juliol, agost i setembre del Serveis Generals 2020 de la
Mancomunitat Penedès Garraf
5. Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament,
sense opció a compra d’un vehicle policial, tot camí 4x2, amb equipament policial, destinat
al servei de la Policia Local de Sant Pere de Ribes
6. Rectificació errada material proposta de Governació JGL 10/03/2020
7. Baixa de ciclomotors abandonats, publicats al BOE de dimecres 23 de setembre de 2020
8. Baixa dels ciclomotors de renuncia exp. 036/20, 037/20, 040/20 i 042/20
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar
10. Aprovació autorització, disposició i adjudicació de bonificació per serveis d’alimentació per
a la gent gran Roquetes 2020: expedient 2001/275
11. Aprovar justificacions de bonificacions d’alimentació Fundació Redós agost-setembre 2020
12. Aprovació justificacions subvencions nominals 2019: “AMPA Institut Montgròs”, “AMPA
Escola Els Costarets” i “Ball de Diables de Les Roquetes”
13. Validació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona Xarxa de Governs Locals
2020 al servei de Cultura en l’apartat projectes Culturals pel Programa Foment del Teatre i
nous públics
14. Aprovar el pressupost pel muntatge i lloguer de l’Envelat de Roquetes per les festes
d’hivern amb l’empresa ENVELATS ELIAS, SL (GEE)
15. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar
mes d’octubre de la Subcomunitat del Mercat La Sínia
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16. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2020 entitats: “GLOBALIZA’T-E”
i “La Mesa Negra”
17. Aprovació dels convenis per al manteniment ordinari i reparacions de les escoles per l’any
2020: “El Pi” i “Els Costarets”
18. Denegació atorgaments dels ajuts de transport i matricula d’estudis postobligatoris curs
2019-2020 (GEE)
19. Atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites empreses
per a la Covid-19 (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
20. Relació de factures (41_20)
21. Retornament de fiances Rendes (GEE)
22. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
23. Aprovació factures fora de termini (GEE)
24. Aprovació retornament fiances Tresoreria (GEE)
25. Baixa rebuts, edició i aprovació noves liquidacions substitutives Taxa per gestió de residus i
Taxa per entrada de vehicles-guals, per canvi titularitat immobles
26. Productivitats i gratificacions
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
27. Rectificació errada aritmètica de l’expedient núm. 020107/2020/118 en l’aprovació i
adjudicació dels treballs de millora del camí d’Olivella (Tram Almirall de la Font) (GEE)
28. Suspensió cobraments rebuts lloguer i despeses Comunitat Locals Municipals
29. Aprovació nou contracte de lloguer (Pl. 27 SUPP-9)
30. Aprovació desistiment sol·licitud d’arrendament (Pl. 56 VDP)
31. Aprovació del desistiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer (PL. 38
VDP)
32. Retornament factures amb codi 12020003211 emesa per Saltoki, SL
33. Aprovació certificacions d’obres
34. Llicències d’obres (711110)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 6 de novembre de 2020
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