Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 26 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: 19/05/2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, sense
opció a compra d’un vehicle policial, tot terreny 4x2, amb equipament policial, destinat al
servei de la Policia Local de Sant Pere de Ribes
5. Acceptació indemnització FIATC sobre els danys ocasionats instal·lacions espais exteriors
ventades gener 2018
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Ajuts per alimentació – Targeta moneder
7. Aprovació de la pròrroga del conveni i l’addenda relatius al projecte “Reincorpora’t” entre
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa de reinserció social NOU SET, SCCL per a
l’execució dels plans d’ocupació municipals de 2020 (2a part)
8. Aprovació de la justificació subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Garraf pel
desenvolupament del “Programa Vulnerabilitat Alimentaria 2019”
9. Aprovació autorització, disposició de la despesa i reconeixement obligació reconeguda
quotes pendents de les Comunitats de Propietaris dels Casals d’Avis Municipals
10. Aprovació despesa de derrama i obligació reconeguda Comunitat Propietaris Casal Gent
Gran Ribes
11. Aprovació de l’oferta inicial, el calendari i la gestió de les sol·licituds de plaça fora de termini
de les llars d’infants municipals “L’Espígol”, “El Cargol” i Els Tres Pins” per al curs 2020-21
12. Aprovació de l’obligació dels ajuts d les beques menjador de les llars d’infants municipals
mitjançant targetes moneder mes de juny
13. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques que
regiran el procediment obert per a la contractació de la gestió indirecta de l’explotació, sota
la modalitat de concessió, del bar i dinamització de la zona esportiva del camp municipal de
futbol de Les Roquetes
14. Aprovació atorgament ajuts lloguer urgent per la COVID-19 (GEE)
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15. 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
16. Relació de factures núm.18_20
17. Aprovació validació obligacions reconegudes
18. Retornament fiances Rendes(GEE)
19. Aprovació factures fora de termini (GEE)
20. Aprovació padró Servei Teleassistència 1r semestre any 2020
21. Aprovació retornament ingrés indegut autoliquidacions núm. 202002727, 202002642 i
202000023
22. Incorporació quota taxa recollida residus domèstics al padró tributs exercici 2020
23. Donar de baixar i atorgar exempció/bonificació del pagament de la quota taxa recollida
residus domèstics exercici 2020 (2)
24. Estimació/desestimació de l’exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa de
recollida de residus domèstics per a l’exercici 2020
25. Concessió bonificació del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus domèstic,
per la utilització de la deixalleria municipal corresponent a l’exercici 2020
26. Deixar sense efecte acord JGL 24/03/2020, i aprovació padró taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals, exercici 2020
27. Deixar sense efecte acorda JGL 24/03/2020, i aprovació padró taxa per inspecció de
calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o
instal·lacions anàlogues d’establiments industrials i comercials, exercici 2020
28. Adscripcions de personal (GEE)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
29. Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis de la instal·lació i
manteniment de càmeres de videovigilància i el seu centre de control, per seguretat
ciutadana i la lectura de matricules en varis punts del terme municipal de Sant Pere de
Ribes
30. Rectificació errada material llicència d’obres 189/2019
31. Llicències d’obres (310519)
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 22 de maig de 2020
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