Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 24 de març de
2020, a les 16:00 h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, per a tractar
els assumptes que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la
sessió indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant
l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ

3. Validació de l’acceptació i justificació de la subvenció per al Jutjat de Pau l’any 2019.

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
4. Aprovació d’una pròrroga d’un any del contracte d’arrendament social en règim de
masoveria urbana de la masia situada al costat de l’ermita de Sant Pau.
5. Aprovació justificació subvenció nominal per la manteniment ordinari i reparacions de
l’escola mediterrània per a l’any 2019.
6. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Associació de Veïns
i propietaris de Valles altos
7. Aprovació anul.lació disposició AD1894 (Llar d’infants municipals els Tres Pins)
8. Aprovació justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona finançament en l’àmbit
de la convivència, diversitat i drets civils-“La zona de confort” 2019.
9. Aprovació de l’Autorització i obligació reconeguda març 2020 relativa al conveni i l’Addenda
“Projecte reincorpora’t entre l’Ajuntament i l’empresa d’inserció Nou Set SCCL per
l’execució del Projecte Sant Pere de Ribes Inclusió”
10. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat grup teatral
Endorfima.
11. Aprovació quinzena certificació i factura per la construcció de la pista poliesportiva coberta
annexa de Ribes.
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
12. Relació de factures núm.09_20
13. Aprovació validació obligacions reconegudes.
14. Ampliació autorització de la despesa per realitzar pagaments pel repartiment del correu
local.
15. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert amb modalitat de regulació
harmonitzada per a la contractació d’una borsa d’hores de dos tècnics de sistemes
d’informàtica per a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
16. Aprovació ingrés fiances a INCASOL contractes de lloguer febrer i mitjans març 2020.
17. Aprovació padró taxa inspecció calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal.lacions anàlogues d’establiments industrials i
comercial, exercici 2020.
18. Aprovació padró taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, exercici
2020.
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
19. Justificació actuacions i despeses Pla de prevenció d’incendis (PPI) 2019.
20. Justificació de despeses subvenció Diputació de Barcelona catàleg 2019 (Codi XGL
19/Y/271527)
21. Aprovació de la certificació d’obres núm. 6. Per la reforma interior parcial a l’edifici de Can
Puig (SEFED), així com de la factura amb codi núm. 12020000880
22. Aprovar pressupost substitució dels projectors i llumeneres a led del Parc Pompeu Fabra
de les Roquetes.(GEE)
23. Trametent pressupost estudi nou servei clavegueram (GEE)
24. Contracte de serveis de recollida d’abocaments incontrolats de runa i fibrociment a la via
pública (GEE)
25. Modificació de les mampares de les oficines d’Informàtica, Espai públic i Urbanisme.(GEE)
26. Justificació subvencions Diputació de Barcelona suport a la Gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les Associacions de Comerciants UCER per a l’any 2019.
27. Bases ajuts foment de lloguer assequible 2020.
L’alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 20 de març de 2020
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