Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 23 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. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA
3. Aprovació de l’acceptació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del
Programa específic “Cap municipi enrere” suport integral contra la COVID-19

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
4. Aprovació ajuts d’urgència social (5)
5. Aprovació ajuts d’urgència social -Targeta monedes (2)
6. Aprovació certificació núm. 6 i factura 200513 (reg. Núm. 1679) de l’execució de les obres
del projecte bàsic i execució de la reforma i ampliació de la Llar d’infants el Cargol.
7. Aprovació programació amb motiu de la Festa Major de Sant Pere 2020.
8. Aprovació de l’actuació de la Fase II a dos locals de l’edifici UA1 per a la reforma i
adequació de l’Espai del Servei del Grup de joves del Centre obert de les Roquetes.(GEE)
9. Aprovació atorgament subvencions directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les
petites empreses per la COVID-19 (GEE)
10. Atorgament ajuts lloguer urgents COVID-19 (GEE)
11. Aprovació d’exempció de la mensualitat d’abril a recuperar al final del contracte
d’arrendament social en règim de masoveria urbana de la masia situada al costat de
l’ermita de Sant Pau (ajut especial en tems de la pandèmia de la Covid 19)
12. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona
“Pla municipal d’educació per al desenvolupament Codi XGL 20/Y/288450 del Catàleg de
Serveis 2020.
13. Aprovació justificació econòmica de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona àmbit
Serveis Socials – Finançament en l’àmbit de Benestar Social, CODI 19/Y/265381
14. Aprovació justificació subvenció Programa complementari de millora de l’Ocupabilitat 2019
(2a edició) Codi 19/X/272719
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15. Justificació econòmica del recurs de la Diputació de Barcelona “Seguretat Alimentària”
19/Y/271123
16. Justificació econòmica del recurs de la Diputació de Barcelona “Sanitat Ambiental”
19/Y/270840
17. Justificació econòmica del recurs de la Diputació de Barcelona “Promoció de la Salut”
19/Y/270673
18. Aprovació justificació de despesa corresponent als Serveis d’Ajuda a Domicili de persones
amb dependència durant l’any 2019 (SAD Dependència)
19. Justificació econòmica del recurs de la Diputació de Barcelona “OMIC” 19/Y/271238
20. Aprovació adjudicació contracte mitjançant procediment obert, execució obres descrites en
l’addenda del projecte d’execució d’urbanització dels espais exterior de la pista coberta al
carrer Cristòfol Mestre i al carrer Carç.

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
21. Relació de factures 22_20
22. Pròrroga assumpció major responsabilitat i productivitat
23. Aprovació dels ADC’s corresponents a l’increment del 2% salarial anual aprovat per l’any
2020 d’acord amb el RD 2/2020
24. Edició liquidació taxa gestió residus, exercicis 2017, 2018 i 2020. Urb. Mas Pares núm.
105.
25. Edició i aprovació liquidació pel concepte de taxa per l’ocupació de la via pública amb
mercaderies.
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
26. Aprovació adjudicació contracte mitjançant procediment obert, de l’execució de les obres
descrites en el projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta.
27. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert del contracte mixt
de subministrament i serveis per la prestació del manteniment preventiu, correctiu i
modificatiu de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis i equipaments
municipals de Sant Pere de Ribes.
28. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut de l’addenda al projecte de millora de l’eficiència de
l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes – LOT1
29. Renuncia contracte lloguer i reclamació de deute del (PL.4 VDP)
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30. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut pels treball de millora de l’enllumenat públic en
relació als pressupostos participatius 2018.
31. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 90 VDP)
32. Llicències d’obres (360616)
33. Devolució de Fiances.

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 19 de juny de 2020
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