Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 2 de juny 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: 26/05/2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
5. Donar compte grau execució pressupost
6. Informe incidències despeses
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
7. Retornament quota semestral del Servei de Teleassistència
8. Aprovació del Plecs de Clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei de Casals de la Gent gran de
l’Ajuntament de sant Pere de Ribes
9. Presentació del compte d’explotació de l’exercici 2018/2019 i primer trimestre 2020, i
aprovació de la pròrroga de la concessió de la gestió esportiva del camp de futbol de Ribes
per part del Club Deportiu Ribes
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat “Club Bàsquet Ribes”
11. Denegació atorgament dels ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020 (GEE)
12. Aprovació atorgament ajuts lloguer urgent per la COVID-19 (GEE)
13. Aprovació 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
14. Relació de factures núm.19_20
15. Aprovació validació obligacions reconegudes
16. Baixa llicència reserva via pública per entrada i sortida vehicles –guals. Baixa rebut, edició i
aprovació nova liquidació substitutiva, exercici 2020
17. Aprovació compensació resta import subvenció amb l’import dels cànons d’adjudicació i
activitat 2019 parada i magatzem 9 del Mercat de la Sínia
18. Aprovació compensació parcial factura 01/2019 amb l’import del 3R i 4RT trimestres del
rebut 201902627 corresponent a la taxa de taules i cadires de 2019
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19. Aprovació bases i convocatòria
20. Aprovació productivitats
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
21. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponents als treballs forestals per a la prevenció
d’incendis de la urbanització Els Vinyals
22. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, del manteniment
preventiu correctiu i modificatiu de les instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió
dels edificis i equipaments municipals de Sant Pere de Ribes
23. Aprovació nou contracte de lloguer (PL.22 SUPP-9)
24. Llicències d’obres (320526)
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 29 de maig de 2020
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