Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 12 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: 05/05/2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
3. Aprovar un complement de l’autorització disposició 12020000001572 (GEE)
4. Aportant pressupost relatiu a la contractació R/C general període de l’1/6/2020 al
31/05/2021 (GEE)
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Ajuts per alimentació – Targeta moneder
6. Aprovació de l’obligació dels ajuts de beques menjador de les llars d’infants municipals
corresponents al mes de maig de 2020 mitjançant targetes moneder
7. Aprovació de la justificació econòmica subvenció Pla Municipal d’Educació per al
Desenvolupament
8. Aprovació pressupost per obres de reforma dels lavabos del pavelló de Les Roquetes
(GEE)
9. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat “Junts en Acció”
10. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020: “Ribes Club Pati” i “Club
Handbol Ribes”
11. Aprovació atorgament ajuts lloguer urgent per la COVID-19 (GEE)
12. Aprovació atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per a la COVID-19
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
13. Modificació pressupost exp. 08/2020
14. Relació de factures núm.16_20
15. Aprovació validació obligacions reconegudes
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16. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a administratiu/va
17. Aprovació conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes extracurriculars de l’alumne N.C.V
18. Borsa d’hores per a l’any 2020 consultes realització dels expedients de nòmina i de
seguretat social (GEE)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
19. Treballs pel manteniment de la jardineria a Mas Alba (GEE)
20. Aprovar pressupost – oferta 1104638 per reposar danys a enllumenat públic pel temporal
Gloria (GEE)
21. Aprovar pròrroga contracte del servei de control de plagues a la via pública
22. Convalidar el Pla de seguretat i salut pels treballs d’obres de reforma de les façanes de
l’edifici Vinya d’en Petaca
23. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 per la millora de la xarxa de clavegueram
actuació núm. 16 del Pla director al nucli de Les Roquetes, així com la factura
24. Aprovació inicial del projecte per a la reparació de l’edifici d’habitatges situat al C. Doctor
Ferran 55-57, del nucli de Les Roquetes
25. Llicències d’obres (300512)
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 8 de maig de 2020
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