Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 30 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 16/6/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA
4. Modificació pressupost exp. 10/2020 APROVAT
5. Validació de l’acceptació i justificació de la subvenció per al Jutjat de Pau durant l’any 2019
APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei del grup de joves del Centre Obert Les
Roquetes, grup de joves del Centre Obert de Ribes “La Casota” i Espai Jove de Ribes
APROVAT
7. Aprovació de la pròrroga del contracte dels serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del
Centre Obert Les Roquetes i Centre Obert de Ribes “La Casota” APROVAT
8. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona
en l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament “Avaluació de Projectes de Cooperació,
Agermanaments o Iniciatives d’Educació per el Desenvolupament”, Codi 20/Y/288439
APROVAT
9. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de les subvencions atorgades per a Diputació
de Barcelona en el Marc del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals 2020 – Àrea Sanitat i
Salut APROVAT
10. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona
àmbit de la Convivència, Diversitat i Drets Civils -La Zona de Confort- Catàleg de Serveis
2020 APROVAT
11. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de les subvencions de la Diputació de
Barcelona “Estructures Bàsiques dels Serveis Locals d’Ocupació Municipals”, Codi
20/Y/286196 i “Projecte Frida (formació recerca i inserció per a dones que s’activen), Codi
20/Y/286230 APROVAT
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12. Aprovació reclamació pagaments indeguts per duplicitat (2) APROVAT
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Associació Colla del Drac Petit de Ribes”
APROVAT
14. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, de l’execució de les
obres descrites en el projecte i addenda per a la reparació del camí d’accés i dels talussos i
murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes, ubicat a la plaça del
castell, núm. 1 de Ribes APROVAT
15. Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament dels mòduls dels nous vestidors
annexes del pavelló municipal de Ribes APROVAT
16. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, de l’execució de les
obres descrites en el projecte bàsic i executiu de la reforma i ampliació de la Biblioteca Josep
Pla de Les Roquetes APROVAT
17. Aprovació atorgaments ajuts COVID-19 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
18. Relació de factures 23_20 APROVAT
19. Retornament fiances Rendes (GEE) APROVAT
20. Validació a efectes econòmics i autoritzar reconeixement obligacions factures (GEE)
APROVAT
21. Aprovació de la disposició i l’obligació reconeguda factures (GEE) APROVAT
22. Baixa rebut taxa inspecció i taxa residus, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa
gestió residus, exercici 2020 per comunicació baixa activitat APROVAT
23. Proposta d’anul·lació i alta d’operacions comptables derivades de l’adjudicació de la
contractació d’una borsa d’hores pel servei concurrent de dos tècnics de sistemes
d’informàtica per a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
24. Aprovació bases i convocatòries borses de treball (2) APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
25. Aprovació de la memòria valorada, EBSS i pressupost per a la rehabilitació dels quatre
balcons de l’edifici de Can Puig (GEE) APROVAT
26. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de rehabilitació de la terrassa de planta
tercera de l’edifici municipal de Can Puig APROVAT

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 w w w . s a n t p e r e d e
ribes.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

URGÈNCIES
27.1.- Aprovació certificació numero 3 per la reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre,
sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes, així com la factura amb codi numero
12020001961. APROVAT
27.2.- Aprovació certificació numero 2 per la reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre,
sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes, així com la factura amb codi numero
12020001652. APROVAT
27.3.- Aprovació de la certificació d’obres numero 1 per la reforma de les façanes de l’edifici de
la Vinya d’en Petaca, així com la factura amb codi numero 12020001783 APROVAT
27.4.- Aprovació quotes 2020 CP usuaris aparcament Pl. Vinya d’en Petaca, 1

APROVAT

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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