Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 15 de setembre 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 25 d’agost de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Comunicacions prèvies llicències obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Acceptació de donació d’imatges i documentació dels Fons Ramon Ferret i Soler
6. Aprovació calendari mercats no sedentaris any 2021
7. Desballestament del ciclomotor i una mini moto (RSU), exp. 063/19 i 032/20
8. Baixa de ciclomotors abandonats, publicats al BOE de divendres 27//9/2019
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar
10. Aprovació ajuts d’urgència social – targeta moneder
11. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació – compra comerç local
12. Aprovació de l’autorització, disposició i obligació reconeguda per uns interessos de demora
al SOC per l’expedient: SAC1/15/0055, Agències Col·locació 2015
13. Proposta d’activitats de setembre a desembre de la Biblioteca Manuel de Pedrolo 2020
14. Aprovar el pressupost per unes proteccions per una paret de la nova pista coberta del
pavelló de Sant Pere de Ribes (GEE)
15. Aprovació de la memòria valorada, de l’adjudicació de l’obra, de la direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut i convalidació del pla de seguretat i salut de la instal·lació
de la rampa d’accés a l’escola Santa Eulàlia (GEE)
16. Pressupost per a la reforma de les portes de l’escola Santa Eulàlia (GEE)
17. Aprovar l’autorització dels actes previstos del Cicle de Música d’Autor Monocicle
18. Aprovació justificació Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes curs
2019/2020
19. Justificació subvenció nominal 2019 Associació d’Artesans DO Ribes
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20. Aprovació requeriment de la justificació de la subvenció nominal Cultura 2019 a l’entitat
Associació de Veïns de Les Roquetes
21. Aprovació del conveni que regula la subvenció 2020 a l’entitat Club Deportiu Ribes
22. Autorització, disposició i adjudicació de bonificació per serveis d’alimentació per a la gent
gran Ribes 2020 (exp. 2015/309)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
23. Relació de factures (33_20)
24. Retornament de fiances Rendes (GEE)
25. Validació factures (GEE)
26. Aprovació factures fora de termini (GEE)
27. Aprovació Comissió de Serveis
28. Aprovació de l’adjudicació del contracte de la prestació del servei aliè de prevenció de
riscos de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
29. Convalidar Pla de seguretat i salut addenda espais exteriors pavelló Ribes
30. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 25 SUPP-9)
31. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 71 VDP)
32. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 134 VDP)
33. Aprovació desistiment sol·licitud d’arrendament (PL 109 VDP)
34. Aprovació desistiment sol·licitud d’arrendament (PL. 94 i 95 VDP)
35. Certificacions d’obres (2)
36. Atorgament pròrroga llicència obres majors 110/2017
37. Llicències d’obres (620915)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 10 de setembre de 2020
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