Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 21 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: 07/07/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats RESTEN ASSABENTATS
4. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Validar expedient de reclamació de danys ocasionats mur pavelló nucli Ribes i reclamació
diferència APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Adjudicació de la concessió de la parada i magatzem 12 del Mercat Municipal de Ribes
APROVAT
7. Aprovació AD per la Direcció d’obra d’ampliació de la Biblioteca Josep Pla (GEE) APROVAT
8. Convalidar el Pla de seguretat i salut de memòria valorada per les obres i instal·lacions per
a la sectorització del Casal per a Gent Gran i el Centre de Dia de Les Roquetes APROVAT
9. Aprovació de l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, dels serveis de
consergeria i coordinació del Camp de Futbol de Les Roquetes APROVAT
10. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i tècniques, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte per la prestació del servei d’atenció psicològica del SIAD
(Serveis d0informació i atenció a les dones) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
APROVAT
11. Aprovar el requeriment formal amb advertiment d’obertura d’expedient sancionador en cas
d’incompliment de la col·locació del paviment descrit en les clàusules administratives i
jurídiques APROVAT
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Associació la Mesa Negra” APROVAT
13. Aprovació justificació econòmica subvenció “AMPA Institut Can Puig” APROVAT
14. Aprovació justificació econòmica subvenció “AMPA Escola Mediterrània” APROVAT
15. Aprovació atorgament ajuts per la COVID-19 (GEE) APROVAT
16. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar APROVAT
17. Aprovació ajuts d’urgència social – Targeta moneder APROVAT
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18. Aprovació ajuts d’urgència social APROVAT
19. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació – compra comerç local (2) APROVAT
20. Aprovació ajut d’urgència social per alimentació infantil – Programa vulnerabilitat alimentària
del Garraf 2020. APROVAT
21. Aprovació pressupost obra d’una nova sala del Centre Cívic l’Espai, memòria valorada i
estudi bàsic de seguretat i Salut.(GEE) APROVAT
22. Donar compte del Pla de Seguretat i Salut per la instal·lació de l’equipament interior de la
pista annexa coberta del pavelló de Ribes. RESTA PENDENT
23. Aprovació de la certificació 7 i factura 200609 de l’execució de les obres del Projecte bàsic i
execució de la reforma i ampliació de la Llar d’infants els Cargol. APROVAT
24. Declaració impossibilitat d’execució de la concessió de l’Espai Blau APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
25. Relació de factures núm.26_20 APROVAT
26. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) APROVAT
27. Retornament de fiances Rendes (GEE) APROVAT
28. Baixa concessió llicències reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals i/o per
càrrega i descàrrega exercici 2020. Baixa rebuts, devolució ingressos indeguts, edició i
aprovació nova liquidació substitutiva APROVAT
29. Desestimació exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa de recollida de
residus domèstics per a l’exercici 2020 APROVAT
30. Estimació/desestimació de l’exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa de
recollida de residus domèstics per l’exercici 2020. Baixa rebuts, devolució ingressos
indeguts, compensació, edició i aprovació liquidacions substitutives APROVAT
31. Adscripció de personal (GEE) APROVAT
32. Inscripció curs (GEE) APROVAT
33. Anul·lació d’autoritzacions i disposicions de despesa APROVAT
34. Validar a efectes econòmics l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona per al finançament de la creació d’un calendari anual de rutes guiades amb
degustació de producte local 2020. APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
35. Pressupost núm. 0372020 reparació del pis C. Aneto (GEE) APROVAT
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36. Donar de baixa AD’s corresponents a les obres descrites en el revisat del projecte executiu
Fase 2 de la reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila i donar d’alta d’una nova AD
APROVAT
37. Certificacions d’obres APROVAT
38. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei de tractaments fitosanitaris i
control biològic en l’arbrat viari i espais verds del terme municipal de Sant Pere de Ribes
APROVAT
39. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i PPT, per l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de prestació del servei de recollida selectiva porta a porta,
de mobles i voluminosos d’origen domèstic del terme municipal de Sant Pere de Ribes
APROVAT
40. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar
mes de juny de la subcomunitat del Mercat de la Sínia. APROVAT

URGÈNCIES
41.1.- Llicències d’obres (400721) APROVAT
41.2.- Subministrament i desplegament de l’electrònica de xarxa core de Can Puig (GEE)
APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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