Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 28 de gener de
2020, a les 16:00 h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, per a tractar
els assumptes que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la
sessió indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant
l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:

1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ

3. Adjudicació “Intervenció en la convivència i pacificació” – Mediació.(GEE)
4. Autorització pel combustible dels vehicles de la Policia Local (GEE)

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Aprovació d’autorització i disposició de despesa psicòleg pel Servei d’Atenció Psicològica
per a infants i adolescents en situació de violència masclista (GEE)
7. Denegació atorgaments de l’Ajut de llibres i material escolar per al curs 2019-2020(GEE)
8. Aprovació contracte arrendament del bar del camp de futbol de les Roquetes de febrer al
maig del 2020.
9. Proposta aprovació pagament a justificar per la Fira d’empreses simulades del Programa
SEFED.
10. Aprovació pagament a justificar dels Centres Oberts
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Ribes Club Tennis Ribes.
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Ribes Club Pati.
13. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura gestió i compensació hores de més del servei de
consergeria i del Programa FIT Jove de gener 2020 de la concessió del Pavelló
Poliesportiu de les Roquetes.
14. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Club Waterpolo Garraf
15. Aprovació justificació subvenció nominal Joventut 2019 entitat Roquetesfest.
16. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Penya Jove de les Roquetes.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
17. Aprovació contracte menor Penya Jove per la gestió provisional del camp de futbol de les
Roquetes de gener i febrer del 2020.(GEE)
18. Aprovació de la despesa de les sessions de natació escolar de curs 2019-20.(GEE)
19. Autorització d’ús de l’espai públic per a realitzar el mercat de segona mà a la Rambla Santa
Eulàlia per part de l’entitat Petits Diabòlics els dies 9 de febrer, 26 d’abril, 13 de setembre i
22 de novembre de 2020.
20. Aprovació autorització ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 20192020.
21. Aprovació justificació subvenció nominal cultura 2019 a l’entitat Grup de Caramelles Joves i
Casats.
22. Aprovació justificació de la subvenció a Fem Camí, Associació Pares Pro Discapacitats del
Garraf de l’any 2019.
23. Aprovació justificació subvenció Autisme amb Futur de l’any 2019.
24. Aprovació de la proposta d’activitats de Carnaval de les Les Roquetes 2020 i l’autorització
de despesa corresponent.
25. Aprovació justificació subvenció a Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere de l’any
2019.
26. Sol·licitud de subvenció a l’oficina de suport a la iniciativa cultural (Subvencions en règim
de concurrència no competitiva per a obres de construcció o adequació de biblioteques
públiques de Catalunya per al període 2020-2023)
27. Sol·licitud subvenció a l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de
Catalunya per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura
pública de Catalunya.
28. Sol·licitud subvenció en espècie a l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat
de Catalunya per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinada a
biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
29. Relació de factures.
30. Validacions autoritzacions i disposicions despeses 2020.
31. Aprovació padró taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, corresponent a l’exercici 2020
32. Aprovació padró taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves i
utilització de via pública per a aparcament , càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2020.
33. Aprovació bases 5 places oficial primera promoció interna.
34. Aprovació bases 8 places oficial primera promoció interna.
35. Excedència voluntària.
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL

36. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 31 VDP, PL. 93 VDP, PL 113 VDP, Pl. 112 VDP,
PL 94 I 95 VDP, PL. 132VDP, PLAÇA 49 P.CENTRAL)
37. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut pel treballs de col·laboració del tancament perimetral als
horts ecològics urbans municipals del nucli de Ribes.
38. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut pels treballs de col·locació del tancament perimetral als
horts ecològics urbans municipals del nucli de Les Roquetes.
39. 060128.Atorgament pròrroga llicència obres majors 200/2017
40. 070128 Llicència de parcel·lació 8/2019
41. 050128.Llicències d’obres

L’alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 24 de gener de 2020
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