Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 16 de juny 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: 09/06/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
4. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar (2) APROVAT
5. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona del Programa Complementari
per a la Garantia de Benestar Social 2020, expedient 20/X288024 APROVAT
6. Aprovació RC per compra d’alimentació fresca i productes bàsics de la primera infància al
comerç local APROVAT
7. Aprovació justificació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona “Beques esportives
per prevenir el risc d’exclusió social” Codi 19/Y/267278 APROVAT
8. Aprovació justificació subvenció nominal per al manteniment ordinari i reparacions de l‘escola
Riera de Ribes per a l’any 2019 APROVAT
9. Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció per la contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2019 APROVAT
10. Aprovació convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament
2020 APROVAT
11. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament dels Serveis
Locals d’Ocupació amb plataforma Xaloc. Codi 20/Y/278942 APROVAT
12. Aprovació programació amb motiu de la Festa Major de Sant Joan 2020 APROVAT
13. Aprovació atorgament subvencions directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per la COVID-19 (GEE) APROVAT
14. Atorgament ajuts lloguer urgents COVID-19 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
15. Relació de factures núm.21_20 APROVAT
16. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) (4) APROVAT
17. Aprovar les obligacions reconegudes de factures (GEE) (3) APROVAT
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18. Baixa rebut exercici 2019, devolució ingressos indeguts, edició i aprovació nova liquidació
substitutiva taxa per entrada de vehicles-guals, per canvi titularitat immoble C. Major, núm.
37, S1-01 APROVAT
19. Baixa rebut exercici 2019, devolució ingressos indeguts, edició i aprovació liquidació
substitutiva taxa per entrada de vehicles-guals, per canvi titularitat immoble C. Nou, núm. 72
APROVAT
20. Compra mòdul e DICTA i bossa de serveis per la configuració (GEE) APROVAT
21. Préstec reintegrable (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Aprovació altes, baixes, renovacions i canvis de nom dels horts urbans municipals
APROVAT
23. Aprovació de l’estat de comptes del servei de l’aigua corresponent a la liquidació de l’any
2019 APROVAT
24. Aprovació de l’estat de comptes del servei de clavegueram corresponent a l’any 2019
APROVAT
25. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de millora de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques al C/ Roger de Flor amb C/ Miquel Àngel APROVAT
26. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de la formació del pas elevat i millora de
l’accessibilitat a la via pública a la cantonada del C/ Manuel de Falla i C/ Roger de Flor del
nucli urbà de Les Roquetes APROVAT
27. Redacció projecte bàsic-executiu i estudi de seguretat i salut al C/ Federico Garcia Lorca
tram I entre el C/ Barcelona i C/ Múrcia (GEE) APROVAT
28. Aprovació de la memòria valorada, EBSS i pressupost per la rehabilitació de la terrassa de
la planta tercera de l’edifici de Can Puig (GEE) APROVAT
29. Adjudicació dels treballs per el desmuntatge de marquesina per sinistre i instal·lació d’una
nova marquesina (GEE) APROVAT
30. Pressupost 0772020 corresponent als treballs extres de l’obra de la redistribució de les
dependències policials de Can Puig (GEE) APROVAT

URGÈNCIES
31.1.- Justificació subvenció Diputació de Barcelona pels tallers d’estudi assistit de Ribes
per a l’any 2019 Codi XGL 19/Y/268454 APROVAT
31.2.-Justificació subvenció Diputació de Barcelona Escola municipal de persones
adultes de Sant Pere de Ribes (19/Y/268551) per a l’any 2019 APROVAT
31.3.- Aprovació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 2019 per
a l’actuació Marxa nòrdica per a la gent gran Codi XGL 19/Y/267435 APROVAT
31.4.- Aprovació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 2019 per
a l’actuació “Millora del material inventariable per a equipaments esportius 2019” a Sant
Pere de Ribes Codi XGL 19/Y/268172 APROVAT

31.5.- Aprovació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 2019 per
a la dinamització de a zona esportiva Sant Agustí del recurs “Projectes esportius
singulars “ Codi XGL 19/Y/267534 APROVAT
31.6.- Aprovació justificació subvenció Diputació de Barcelona per a la realització de
Serveis d’informació al Parc del Garraf 2019 APROVAT
31.7.- Aprovació justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona “Finançament
en l’àmbit de dones i LGTBI” Codi XGL 19/Y/272047 APROVAT
31.8.- Aprovació justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona “Finançament
per a l’atenció psicològica a dones i fills/es en situació de violències masclistes” Codi
XGL 19/Y/272251 APROVAT
31.9.- Aprovació justificació subvenció Diputació de Barcelona 2019 accions de Promoció
i dinamització: Retorn dels Indians i Agromercat Codi XGL (19/Y271950) APROVAT
31.10.- Justificació subvenció de la Diputació de Barcelona 2019 Projecte ecosistèmics
de Sant Pere de Ribes en el marc del Parc del Garraf pel benestar de les persones
APROVAT
31.11.- Llicències d’obres (370616-2) APROVAT
31.12.- Noves inversions realitzades durant els treballs de illora dels locals de la Penya
Barcelonista i l’Ucer del nucli de Les Roquetes (GEE) APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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