Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 4 de febrer 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
3. Donar compte relació despeses menors
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació eliminació de 26,1m/l de documentació de l’Arxiu Municipal.
5. Relació aportació grups polítics municipals nova legislatura any 2020
6. Aprovació conveni de col·laboració de la FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD
CAPITAL FOUNDATION.

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
7. Ajuts d’urgència social (2)
8. Ajut d’urgència social a justificar i ajuts per alimentació –Targeta moneder
9. Denegació atorgaments de l’Ajut de llibres i material escolar per al curs 2019-2020(GEE)
10. Aprovació activitat esportiva 53è cross de Sant Pau i la caminada popular organitzada per
l’entitat GER.
11. Aprovació de la programació del centre cívic l’Espai de les Roquetes per al mesos de febrer
a juny de 2020.
12. Aprovació de la proposta d’activitats de la festa major de Santa Eulàlia 2020 i les
autoritzacions de despesa corresponents.
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat Penya Ribes.
14. Desestimar ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres Pins”
exp. 146/2019 i “El Cargol” exp. 149/2019 i 150/2019 per al curs escolar 2019-2020.
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15. Participació del SEFED a la Fira Zona educació, sortides educatives i professionals del
Garraf (Fira Zona A).
16. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Grup Teatral Endorfina
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Centre Parroquial de
Ribes.
18. Autorització i disposició de despesa del Servei de Teleassistència durant el 2020.

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
19. Relació de factures 02/2020.
20. Validacions i autoritzacions de despeses.(GEE)
21. Proposta Adscripció persona (1/2020 i 020/2019)(GEE)
22. Manteniment anual dels Servidors granja de virtualització Casa de la Vila (GEE)
23. Aprovació, autorització i disposició de la despesa en concepte d’ajuda fill disminuït
24. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
tècnic/a de Serveis econòmics.
25. Aprovació conveni col·laboració per la formació pràctica d’una alumna de la Universitat
Pompeu Fabra.
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL

26. Aprovació annex Conveni Col·laboració Habitatge.
27. Aprovació autoritzacions despesa i reconeixement obligacions quotes Sala Polivalent any
2020 i autoritzacions despesa i reconeixement obligacions quotes espais per adjudicar mes
de gener de la subcomunitat del mercat de la Sínia.

L’alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 31 de gener de 2020
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