Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 28 d’abril 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 acte: 14/4/2020 i 21/4/2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Ajut d’urgència social a justificar
5. Aprovació del reconeixement de l’obligació de la subvenció a Creu Roja pel
desenvolupament del programa vulnerabilitat alimentaria 2019
6. Aprovació de l’obligació dels ajuts de beques menjador de les llars d’infants municipals
mitjançant targetes moneder
7. Justificació subvenció Diputació de Barcelona Dinamització i Consolidació del CCU Les
Roquetes de Ribes per a l’any 2019
8. Aprovació de la justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en l’àmbit de
Cooperació al Desenvolupament: Avaluació de Projectes de Cooperació al
desenvolupament i dels Drets Humans – Catàleg de Serveis 2019
9. Aprovació justificació subvenció nominal Cultura 2019 entitat “Agrupació de Balls Populars
de Les Roquetes”
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Associació de Festes Populars de Les
Roquetes” – inversions
11. Aprovació conveni per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Sant Eulalia per a
l’any 2020
12. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020 a les entitats “Colla
Gran de Bastons de Ribes”, “Comissió de Festes Rocamar”, “GER” i “RoqueFestes”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
13. Relació de factures núm.14_20
14. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE)
15. Retornament fiances Rendes (GEE)
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16. Baixa concessions llicències reserva via pública per entrada i sortida vehicles-guals, i/o per
càrrega i descarrega exercici 2020. Baixa rebuts, edició i aprovació noves liquidacions
substitutives
17. Aprovació bases i convocatòria per seleccionar una plaça de Tècnic/a Mitja/na de Serveis a
les persones per promoció interna de laboral fix publicada a l’oferta pública del 2018
18. Pròrroga assumpció major responsabilitat i aprovació de despesa en concepte de
productivitat
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
19. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes Comunitat de
Propietaris Eduard Maristany 14
20. Aprovació del text refós revisat del projecte d’urbanització de la UA-19, La Fàbrica Tèxtil
Miret
21. Aprovació desistiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer del traster
núm. 8 del C/ Grallers, 12
22. Acceptació subvenció conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis
forestals (PPI)
23. Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 per les obres de redistribució de les
dependències policials en l’edifici municipal de Can Puig
24. Llicències d’obres (270428)
25. Donar conformitat al projecte executi d’adequació arquitectònica de l’espai de la Casa de la
Vila destinat a implementar el Centre d’Interpretació dels Americanos a Sant Pere de Ribes
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 24 d’abril de 2020
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