Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 6 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. Aprovació acta: 29 de setembre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Donar compte relació despeses menors
4. Donar compte grau execució pressupost
5. Donar compte Informe incidències despeses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
6. Aprovació obligació reconeguda 1r semestre dels serveis Generals 2020 de la
Mancomunitat Penedès Garraf
7. Aprovació aportació quota semestral per l’any 2020 dels serveis centrals de la
Mancomunitat Penedès Garraf (de juny a desembre)
8. Baixa de vehicles municipals fora d’ús – exp. 045/20
9. Baixa de vehicle (RSU) – exp. 043/20
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
10. Aprovar l’autorització dels actes previstos de la programació del Centre Cívic l’Espai de Les
Roquetes d’octubre a desembre de 2020
11. Aprovar l’autorització dels actes previstos de la programació del Centre Culturals el Local
de Ribes d’octubre a desembre de 2020
12. Anul·lació part de l’AD del servei llar d’infants “El Cargol”, corresponent a l’aportació dels
mesos d’abril, maig i juny 2020, per suspensió del servei
13. Pagament indegut de beques de llibres del curs 2019-20 d’alumnes de l’Institut Alexandre
Galí
14. Aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions per a projectes de millora de
locals d’entitats culturals de Sant Pere de Ribes 2020
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15. Aprovació complements disposició del servei de menjador llar d’infants “El Cargol” (grup 2) i
reconèixer les obligacions corresponents al justificant de subvencions preu públic llar
d’infants ”El Cargol” (grup 2 de setembre 2019 a 12 de març de 2020, curs escolar
2019/2020
16. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espair per adjudicar
mes de setembre de la Subcomunitat del Marcat La Sínia
17. Complementar les disposicions dels ajuts de les beques menjador de les llars d’infants
municipals
18. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de la subvenció atorgada per a Diputació de
Barcelona per al finançament de les escoles bressols de titularitat municipals i aprovació d
la justificació L 1 curs 17-18
19. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona: Fons extraordinari per als
centres locals de serveis a les empreses
20. Aprovació de la certificació 9 de les obres del projectes bàsic i execució de la reforma i
ampliació de la llar d’infant “El Cargol, així com la factura
21. Aprovació certificació d’obres núm. 10 d’adequació i consolidació arquitectònica del Castell
de Ribes Fase 1
22. Aprovació de l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, amb modalitat de
regulació harmonitzada dels serveis de consergeria i coordinació de la zona esportiva del
pavelló municipal Miguel Meca Torres de Les Roquetes
23. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat “Castellers de Les
Roquetes”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
24. Relació de factures (36_20)
25. Retornament de fiances Rendes (GEE)
26. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
27. Aprovació factures fora de termini (GEE)
28. Aprovació retornament import ingrés indegut liquidació núm. 202074247
29. Assumpció funcions major responsabilitat
30. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a auxiliar
administratiu/va
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
31. Aprovar pressupost adquisició jardineres per a la via pública (GEE)
32. Aprovació desistiment sol·licitud d’arrendament (Pl. 34 VDP)
33. Aprovació nous contractes de lloguer (PL.10 SUPP-9 i PL.36 SUPP-9) (2)

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
34. Aprovació nou contracte de lloguer (PL.94 VDP)
35. Aprovació nou contracte trasters núm. 15 i 16 (SUPP-9)
36. Certificacions d’obres (3)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 2 d’octubre de 2020
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