Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 11 de febrer de
2020, a les 16:00 h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, per a tractar
els assumptes que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la
sessió indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant
l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes 10/12/2019 i 17/12/2019
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ

4. Reclamació dels danys ocasionats a l’enllumenat públic C/ Saldador Dalí amb C/ Pablo
Picasso del nucli de Ribes d’aquest terme municipal.
5. Reclamació dels danys ocasionats a l’entorn de l’ermita de Sant Pau d’aquest terme
municipal.

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS

6. Ajuts d’urgència social
7. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 20192020.
8. Aprovació de la justificació de la 2a bestreta de la subvenció de l’Associació de Voluntaris
de Sant Camil per desenvolupar el projecte Ajut Solidari durant el 2019.
9. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Club Petanca Roquetes.
10. Aprovació justificació subvenció nominal cultura 2019 a l’entitat Petits Diabòlics.
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Hermandad Nuestra Señora del Rocio de la
Comarca del Garraf.
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12. Acceptació del suplement de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
Programa Complementari de Transicions Educatives Línia 1: Realització cursos accés
cicles formatius grau mitjà i superior curs 19-20.
13. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert amb la modalitat de regulació
harmonitzada del contracte dels Serveis de consergeria coordinació del pavelló municipal
de Ribes,
14. Aprovació autorització de les rues de Carnaval de les Escoles del municipi i aprovació de la
despesa per a les Xarangues de les rues de les escoles de les Roquetes i de les
Comparses de Ribes.
15. Aprovació justificació subvenció nominal cultura 2019 a l’entitat Colla gran del ball de
Bastons de Ribes.

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
16. Relació de factures núm. 3_20.
17. Validacions i autoritzacions de despeses.
18. Retornament de fiances
19. Baixa concessió llicències reserva via pública per entrada i sortida de vehicles-guals
exercici 2019.
20. Edició i aprovació liquidacions taxa per la reserva de la via pública per entrada i sortida de
vehicles-guals per baixa de la llicència.
21. Préstec reintegrable(002/2020)GEE
22. Validació ADFUTS conveni en pràctiques any 2020(007/2020)
23. Validació AD’S interessos bestreta any 2020 (006/2020)

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
24. Desistiment llicència obres 196/2019 i retornament imports.
25. Bonificació i taxa llicència 150/2019 i retornament imports.
26. Bonificació i taxa llicència 151/2019 i retornament imports.
27. Aprovació del modificat d’obra del projecte bàsic i executiu de millora de la xarxa d’aigua
potable del sector Can Puig al nucli de Ribes.
28. Llicències d’obres(100204)
29. Aprovació nous contractes de lloguer (PL 133VDP i PL 80 VDP)
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30. Extinció del contracte de la concessió de la parada 14 i magatzem 15 del Mercat municipal
La Sínia, reclamació de deutes i altres requeriment derivats.

L’alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes,7 de febrer de 2020
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