Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 10 DE MARÇ 2020
ORDRE DEL DIA:
1.

Aprovació acta: 03/03/2020

APROVAT

2.

Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats.

2.1.

Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’immobles, expedient

2.2.-

Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’immobles, expedient

25/2019 RESTEN ASSABENTATS
15/2019 RESTEN ASSABENTATS
3.

Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres NO HI HA DOCUMENTACIÓ
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ

4. Baixa de vehicles de renuncia exp. 001/20, 002/20, 003/20 i 004/20 APROVAT
5. Baixa de ciclomotors i motocicleta de renuncia exp. 066/19, 067/19, 068/19, 010/20 i 011/20
APROVAT

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social.

APROVAT

7. Ajut d’urgència social a justificar i ajuts per alimentació – targeta moneder.

APROVAT

8. Sol·licitud per a l’adjudicació d’un habitatge a Sant Pere de Ribes de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, via mesa de valoració per casos d’emergències socials i caos especials.
APROVAT
9. Aprovació justificacions subvencions nominals 2019: “AMPA “Institut Alexandre Galí”, “AMPA
Les Parellades” i “AMPA Les Roquetes”
9.1.-

Aprovació justificació subvenció nominal 2019 AMPA Institut Alexandre Galí

APROVAT
9.2.- Aprovació justificació subvenció nominal 2019 AMPA Escola Les Parellades
APROVAT
9.3.- Aprovació justificació subvenció nominal 2019 AMPA Escola Les Roquetes APROVAT
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10. Validació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona el 2019 per
a finançar l’àmbit de joventut, i justificació de la mateixa. APROVAT
11. Validació d’AD per a l’exercici 2020 conveni PECT Consell Comarcal i validació a efectes
econòmics del reconeixement de l’obligació de la 7ª quota. APROVAT
12. Aprovació conveni subvenció nominal comerç 2020 entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i l’Associació Unió de Comerciants i Empresaris de Les Roquetes (UCER) i atorgament de
bestreta. APROVAT
13. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les instal·lacions complementaries pels vestidors
modulars annexos al pavelló de Ribes. APROVAT
14. Aprovació ampliació horari del servei d’atenció psicològica per a dones del servei
d’informació i atenció per a dones. APROVAT
15. Aprovació certificacions d’obres i factures per la construcció de la pista poliesportiva coberta
annexa de Ribes (3):
15.1. Aprovació dotzena certificació i factura per la construcción de la pista poliesportiva
coberta annexa de Ribes. APROVAT
15.2. Aprovació tretzena certificació i factura per la construcción de la pista poliesportiva
coberta annexa de Ribes. APROVAT
15.3. Aprovació catorzena certificació i factura per la construcción de la pista poliesportiva
coberta annexa de Ribes. APROVAT
16. Aprovació atorgament i justificació dels ajuts de llibres i material escolar per al curs
2019/2020 (GEE) (6) APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
17. Relació de factures núm.07_20

APROVAT

18. Retornament de fiances Rendes (GEE) (8)
18.1 a 18.8. Retornament de fiances – runes, residus de la construcción, excavació i
reposició de mobiliari urbà i paviments. APROVATS
19. Instàncies Rendes (2):
19.1.- Desestimació devolució ingressos indeguts, pel concepte de taxa de gestió de residus
comercials. APROVAT
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19.2.- Devolució d’ingressos indeguts 4t trimestre exercici 2019 i baixa rebut exercici 2020
pel concepte de reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals. APROVAT
20. Adquisició i desplegament mòdul de fiscalització de TAO (GEE)

APROVAT

21. Presentant pressupost per serveis de la Plataforma d’Hisenda Local (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Aprovació de les bases reguladores de subvencions per a la conservació i rehabilitació de
façanes d’edificis al municipi 2019/2020. APROVAT
23. Aprovar el Pla de seguretat i salut pels treballs d’obra civil i canalitzacions necessàries per a
la instal·lació d’un nou centre de transformació eléctrica. APROVAT
24. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de millora de la pavimentació i instal·lació
de jocs infantils a la Plaça de la Vinya d’en Petaca. APROVAT
25. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de tancament de contenidors soterrats als
carrers Comptes de Barcelona, Jaume Balmes i Pl. Francesc Layret al nucli de Ribes i c/
Garcia Lorca de Les Roquetes. APROVAT
26. Aprovació de la validació de despesa a efectes econòmics i aprovació d’obligacions
reconegudes de les factures. APROVAT
27. Aprovació d’autorització i disposició de despesa per la contractació de docència programa
“Formació d’Ofertes en Àrees Prioritàries” (FOAP 2019) (GEE). APROVAT
28. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les obres
descrites en el projecte per a la millora de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del
quadre de protecció i comandament núm. 8 situat al C/ Mare de Deu de Montserrat cantonada
C/ Nou al nucli de Ribes. APROVAT
29. Desestiment llicència obres 81/2019 i retornament imports.

30. Llicències d’obres (200310)

APROVAT

APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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