Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 20 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. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses.

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3.

Ajuts d’urgència social

4. Convalidar el Pla de seguretat i salut per la instal·lació mur gabions
5. Ordre de pagament per a la devolució d’ingressos del preu públic curs d’anglès Escola
Municipal de persones adultes.
6. Anul·lació de la Disposició corresponent als contractes de serveis de les Llars d’infants
municipal El Cargol, Espígol i Tres Pins.
7. Convalidar el Pla de seguretat i salut per la reforma puntual de l’espai exterior del Pavelló
de Ribes.
8. Aprovació 10ena Mitja Marató Rural de Ribes
9. Justificació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona Programa complentari de
transicions educatives línia 1: Realització cursos Accés Cicles Formatius grau mitjà i
superior Curs 19-20.
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
10. Relació de factures
11. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
12. Aprovació factures fora de termini (GEE)
13. Edició i aprovació liquidació part proporcional exercici 2020, pel concepte de taxa gestió
residus comercials, per alta nova activitat parada núm. 12. Mercat La Sínia.
14. Aprovació retornament import ingrés indegut autoliquidació núm. 202074278.
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15. Aprovació despesa en concepte de productivitat per responsable de torn d’agents tercer
trimestre 2020.
16. Aprovació certificació obres.
17. Aprovació conveni formació pràctiques amb l’Institut Rbla. Prim de Barcelona, Alumne Sr.
A.S.C. (GEE)

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
18. Aprovació dels treballs d’arranjament de les façanes de la caseta d’Endesa al parc conegut
popularment com el “Parc dels Ànec” (GEE)
19. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Associació comerciants mercat municipal la
Sínia de les Roquetes.
20. Aprovació nou contracte de lloguer (PL.14 SUPP-9)
21. Aprovació de l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes de l’Ass.
Usuaris Av. Catalunya, 9.
22. Llicències d’obres
23. Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’immobles, exp. 12/2019.
24. Aprovació nou contracte traster núm. 46 (SUPP-9).
25. Validar a efectes econòmics l’acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona per al finançament d’actuacions de Comerç, Turisme i Mercats i Fires 2020.
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 16 d’octubre de 2020
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