Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 31 de març 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: 10/03/2020

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses

APROVAT
ALCALDIA

4. Validació acceptació subvenció i justificació del programa de suport als ens locals per a
l’impuls dels serveis de mediació ciutadana (18/Y/262/03) APROVAT

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Proposta aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques del contracte, del servei de consergeria i
coordinació de la zona esportiva del pavelló municipal Miguel Meca Torres de les Roquetes.
APROVAT
6. Aprovació conveni per la manteniment ordinari i reparacions de l’escola les Roquetes per a
l’any 2020.

APROVAT

7. Aprovació conveni per ala manteniment ordinari i reparacions de l’escola les Parellades per
a l’any 2020.

APROVAT

8. Aprovació de l’aportació econòmica al centre de recursos pedagògics del Garraf (CRP),
depenent del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya per a què es dugui a
terme diverses actuacions durant l’any 2020 amb l’objectiu de millorar la qualitat educativa.
APROVAT
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
9. Relació de factures núm.10_20

APROVAT

10. Modificació de pressupost Exp. 6/2020
11. Proposta reducció jornada (GEE)

APROVAT

APROVAT

12. Ampliació de la jornada al 100% i l’ampliació corresponent de les seves retribucions (GEE)
APROVAT
13. Assumpció major responsabilitat i pagament productivitat. APROVAT
14. Aprovació validació obligacions reconegudes:
14.1. Actuacions d’urgència i emergencia en arbrat viari pel Temporal Gloria APROVAT
14.2. Aprovació factura pels treballs de retirada de terres de la via pública pel Temporal
Gloria. APROVAT
14.3. Validació de despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació de la factura núm. T720-588 Codi núm (12020000792)
corresponent a la revisió del cotxe de serveis socials.

APROVAT

14.4. Validació de factura 2020000338 APROVAT
14.5. Aprovació reconeixement de l’obligació Magí Gual. APROVAT
14.6. Aprovació validació obligació reconeguda Magí Gual

APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
15. Proposta d’adjudicació procediment obert contractació execució obres projecte reparcel·lació
dels elements metàl·lics de les façanes de l’edifici Vinya d’en Petaca al nucli de les Roquetes.
APROVAT
16. Presentant pressupost auditoria enllumenat Sant Pere de Ribes.(GEE) APROVAT
17. Donar de baixa autorització A10472

APROVAT

18. Certificacions d’obra:
18.1. Aprovació de la Certificació d’Obres núm. 1 del projecte bàsic i d’execució per a la
construcción d’un centre de producción i acopi de biomassa a Sant Pere de Ribes, així com
de la factura amb codi número 12020000590. APROVAT
18.2. Aprovació de la Certificació d’Obres núm. 2. del projecte bàsic i d’execució per a la
construcción d’un centre de producción i acopi de biomassa a Sant Pere de Ribes, així com
de la factura amb codi número 12020000933. APROVAT
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URGÈNCIES
19.1. Aprovació pròrroga calendari fiscal.

APROVAT

19.2. Aprovació moratòria en el cobrament dels rebuts de lloguer i despeses de Comunitat
de Propietaris municipals. APROVAT
19.3. Aprovació assessorament jurídic en materia d’Habitatge (GEE)

APROVAT

19.4. Aprovació adquisició material Comercial ANYFES (GEE) APROVAT
19.5. Aprovació subvenció Associació de Voluntaris Sant Camil.

APROVAT

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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