Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 7 de juliol 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: 23/06/2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
5. Donar compte grau execució pressupost
6. Donar compte Informe incidències despeses
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
7. Aprovació ajuts d’urgència social
8. Justificació ajuts d’urgència social
9. Aprovació ajuts d’urgència social – targeta moneder
10. Modificació adjudicació de bonificacions per al servei de menjador de la Fundació Redós
2020 (exp. 2007/180)
11. Aprovació de l’obligació dels ajuts de les beques menjador de les llars d’infants municipals
mitjançant targetes moneder mes de juliol
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Associació Drac de Tres Caps de Ribes
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Colla del Drac de Les Roquetes
14. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Societat Cooperativa de Vallpineda
15. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 Castellers de Les Roquetes
16. Aprovació justificació subvenció inversions 2019 Associació Dimonis de Ribes
17. Aprovació aportació quota primer semestre 2020 del CAAD de la Mancomunitat Penedès
Garraf
18. Convalidar el Pla de seguretat i salut per la instal·lació de les tanques perimetrals de la
instal·lació esportiva del Tennis de Ribes
19. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de la Rua Summer 2019
20. Autoritzar la realització d’un taller de cinema per a joves de 14 a 17 anys a la Sala
Polivalent de l’Espai Jove de Ribes del 6 al 17 de juliol i a la Sala Urà del Centre Cívic
l’Espai de Les Roquetes del 20 al 31 de juliol
21. Convocatòria ajuts d’escolarització i menjador llars d’infants municipals curs 2020/2021
22. Aprovació pressupost pel servei de consergeria del CC local dels mesos de juliol,
setembre, octubre, novembre i agost (GEE)
23. Aprovació atorgament ajuts lloguer urgent per la COVID-19 (GEE)
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24. Aprovació atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per a la COVID-19 (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
25. Relació de factures núm.24_20
26. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE)
27. Aprovació factures fora de termini (GEE)
28. Treballs de control financer i de la legalitat relatius a les subvencions atorgades per aquest
Ajuntament a l’exercici 2019 (GEE)
29. Aprovació productivitats
30. Pròrroga autorització publicitat dinàmica oral Fundació Pascual Maragall
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
31. Desestimació recurs de reposició interposat per EUC Rocamar contra acord Junta de
Govern Local de data 28/5/2019
32. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut i adjudicació dels treballs per
la substitució d’un dipòsit d’aigües fecals a la urbanització de Can Lloses (GEE)
33. Adjudicació del contracte de subministrament i substitució per renovació de lluminàries amb
tecnologia LED (LOT 2) a l’empresa ALUVISA
34. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes Comunitat de
Propietaris Aneto, 4-6-8
35. Aprovació de la memòria valorada, EBSS i l’adjudicació dels treballs per l’execució de les
obres de millora dels desperfectes en el torrent Can Mestre a Sant Pere de Ribes com a
conseqüència del Glòria (GEE)
36. Aprovació aportació quota anual per l’any 2020 dels serveis de recollida dels residus de la
Mancomunitat Penedès Garraf
37. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de rehabilitació dels balcons de la
façana principals de l’edifici de Can Puig
38. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de renovació d’un tram de col·lector
residual a l’Av. Mas d’en Serra entre l’Av. Catalunya i el C/ Sant Jordi al nucli de Les
Roquetes
39. Convalidar el Pla de seguretat i salut de les obres per a la construcció d’un edifici de bar i
lleure al pícnic Vilanoveta
40. Convalidar el Pla de seguretat i salut del projecte d’urbanització de mesures correctores
d’inundabilitat de la UA-26 Rocamar
41. Aprovació certificació d’obres núm. 4 del projecte executiu de distribució i acabats de 16
habitatges, escala A del C/ Grallers núm. 6 de Les Roquetes, així com la factura
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42. Designació de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut respecte a l’addenda del
projecte de millora de la eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes
– LOT 1
43. Encomana de gestió pel subministrament i plantació d’arbrat
Mancomunitat del TEGAR caigut pel temporal Glòria

viari al municipi amb la

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 3 de juliol de 2020
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