Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 27 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.
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Resolució de la reclamació efectuada per part de VILANOVA APARCAMENTS
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5.

Ajuts d’urgència social

6. Ajuts d’urgència social – targeta moneder
7. Reintegrament de crèdit sortides no fetes del programa “Anem al Teatre” i donar de baixa
l’import restant de l’AD núm. 12020000002459
8. Justificació subvenció nominal per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola El Pi
per a l’any 2019
9. Aprovació pròrroga del termini de justificació de la subvenció amb l’entitat “Grup Teatral
Endorfina”
10. Aprovació pròrroga del termini de les justificacions de les subvencions nominals de Cultura
i Joventut al 31 de desembre de 2020
11. Aprovació aportació de la quota 2020 a l’agència NODE Garraf i compensació de la
mateixa per rebaixa del deute amb l’Ajuntament
12. Validació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 2020 per
a l’actuació marxa nòrdica per a la gent gran continuïtat Codi XGL 20/Y/286748
13. Adjudicació del contracte de la prestació del servei d’atenció psicològica del SIAD (Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
14. Aprovar la priorització dels nous atorgaments d’ajuts d’empresa 2020 a les sol·licituds dels
àmbits de restauració i estètica (pla de xoc i reactivació amb motiu de la Covid-19) i ampliar
el termini de justificació de despeses
15. Atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites empreses
per a la Covid-19 (GEE)
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
16. Modificació de pressupost exp. 18/2020
17. Relació de factures (39_20)
18. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
19. Retornament fiances Rendes (GEE)
20. Baixa concessió de la llicència de reserva d’espai de domini públic per a l’entrada i sortida
de vehicles – guals per impagament de la taxa
21. Aprovació retornament import ingrés indegut autoliquidació núm. 202073216

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Conformitat i concurrència a la convocatòria de subvenció pel Programa General
d’Inversions en el Marc del Pla de Concertació de Xarxa de Govern Locals 2020/2023
23. Aprovació i adjudicació dels treballs de millora del camí d’Olivella (tram Almirall de la Font)
corresponents a la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut (GEE)
24. Certificacions d’obres
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 23 d’octubre de 2020
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