Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 13 d’octubre 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: 6 d’octubre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
3. Baixa de vehicles de renuncia exp. 039/2020, 042/2020, 046/2020, 047/2020, 048/2020
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Aprovació ajuts d’urgència social (2)
5. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar
6. Justificacions ajuts d’urgència social
7. Aprovació ajuts d’urgència socials – targeta moneder
8. Aprovació complement RC 12020000028722 i ajuts d’urgència social per alimentació –
compra comerç local
9. Aprovació pagament a justificar del curs 2020/2021 del Centres Oberts
10. Aprovació complements disposició del servei de menjador llar d’infants “El Cargol” (grup 1) i
reconèixer les obligacions corresponents al justificant de subvencions preu públic llar
d’infants “El Cargol” (grup 1) de gener a 12 de març de 2020, curs escolar 2019/2020
11. Aprovació requeriment de la justificació de la subvenció nominal cultura 2019 a l’entitat
“Diables Petits de Ribes”, inversions
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Ball de Diables Petits de Ribes”
13. Sol·licitud segona convocatòria subvenció en espècie a l’oficina de suport a la iniciativa
cultural de la Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de novetats editorial en català o
occità destinada a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya
14. Disposar i reconèixer l’obligació de l’ajut de beques de llibres
15. Aprovació de l’obligació reconeguda de la quota corresponent al mes d’agost de 2020 del
CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf
16. Anul·lació de la disposició corresponent al contracte de servei de la llar d’infants “L’Espígol”
17. Aprovació justificació i reintegrament total subvenció nominal 2020 “Comissió de Festes de
Rocamar”
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18. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat “Agrupació de Balls
Populars de Les Roquetes”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
19. Relació de factures (37_20)
20. Retornament de fiances Rendes (GEE)
21. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
22. Aprovació factures fora de termini (GEE)
23. Edició i aprovació liquidacions taxa per gestió de residus, exercici 2017, 2018, 2019 i 2020,
per omissió C. Roger de Llúria, núm. 4, 1-1
24. Préstec reintegrable treballador (GEE)
25. Aprovació convenis per la formació practica (2)
26. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a Educador/a
Social

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
27. Donar de baixa autoritzacions de despesa per a la licitació del contracte de recollida de
mobles i voluminosos porta a porta per haver quedat deserta
28. Llicència de divisió horitzontal 1/2020
29. Desistiment llicència obres 294/2019 i emissió nova carta de pagament
30. Desistiment llicència obres 164/2019 i retornament imports
31. Llicències d’obres (631006)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 8 d’octubre de 2020
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