Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 4 d’agost 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
3. Donar compte relació despeses menors
4. Donar compte grau execució pressupost
5. Donar compte Informe incidències despeses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
6. Pagament de la taxa per actes d’inspecció prèvia o comprovació tècnica efectuada per a la
posada en funcionament de l’estació radioelèctrica.
7. Aprovar factura 2020/Q/309 fora termini corresponent a la quota de l’Associació Catalana
de Municipis 2020.
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
8. Aprovació ampliació, autorització de despeses i atorgament ajuts a l’escolarització
(assistència i menjador) de la llar d’infants municipal “l’Espígol” per al curs 2019-2020 Grup
2 (període 2020) i grup 3 (Tot el curs escolar 2019-2020)
9. Atorgament d’ajuts a l’escolarització (Assistència i menjador) Llars d’infants.
10. Proposta d’aprovació addenda al contracte Programa entre el Departament de Treball,
Afers socials i família i l’ajuntament en matèria de serveis socials, altres programes i
serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la Pandèmia de la COVID-19 durant
l’exercici 2020.
11. Aprovació 18ena certificació i factura fora de termini de les obres de primera fase de
construcció de la nova pista poliesportiva coberta annexa a Ribes.
12. Aprovació 17ena certificació i factura fora de termini de les obres de primera fase de
construcció de la nova pista poliesportiva coberta annexa a Ribes.
13. Aprovació ajuts d’urgència social
14. Aprovació bases reguladors i convocatòria d’ajuts per les despeses de menjador del centre
TEGAR curs 2020-2021
15. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació infantil-programa vulnerabilitat alimentària
del Garraf 2020
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16. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació-compra comerç local
17. Aprovació aportació econòmica projecte 2773 proveïment d’aigua segura, sanejament i
higiene a la comunitat de WAWA BAR de Puerto Cabezas-Bilwi
18. Aprovació de la justificació de la provisió de fons dels Centres Oberts.
19. Aprovació certificacions d’obra núm. 8 adequació i consolidació del castell de Ribes fase 1
20. Aprovació certificació d’obra núm.16 de la rehabilitació del teatre de les Roquetes.
21. Aprovació acceptació subvenció per a l’actuació “Centre de serveis avançats a les
empreses del Garraf” conjunta NODE-ajuntament en el marc del catàleg ajuts Diputació de
Barcelona, 2020
22. Aprovar els honoraris de la Direcció d’obra corresponent al període 01/06/2020 al
30/06/2020 Projecte bàsic i d’execució i l’estudi de seguretat i salut de l’ampliació i reforma
de la llar infants municipal el Cargol (GEE)
23. Aprovar els honoraris de la Direcció d’obra, corresponent al període 01/05/20 al 31/05/20
Projecte bàsic i d’execució i l’estudi de seguretat i salut de l’aplicació i reforma de la llar
d’infants municipal El Cargol. (GEE).
24. Aprovació sol·licitud subvenció Programa Treball i Formació 2020 COVID-19.
25. Aprovació atorgament ajuts per la COVID-19 (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
26. Relació de factures
27. Modificació de pressupost 12/2020
28. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE)
29. Retornament de fiances Rendes (GEE)
30. Aprovació retornament ingrés autoliquidació núm. 202002927
31. Aprovació retornament ingrés indegut autoliquidació núm. 202003677
32. Aprovació retornament imports recàrrec rebut 202000386/2
33. Aprovació retornament ingrés indegut liquidació núm. 202073542
34. Baixa vehicles de renúncia exp. 026/2020, 027/2020, 028/2020, 029/2020, 030/2020,
031/2020, 032/2020, 033/2020.
35. Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió de residus per
concessió de la bonificació per la utilització de la deixalleria municipal
36. Baixa rebut i devolució ingressos indeguts, pel concepte de taxa de gestió de residus locals
sense activitat
37. Modificar amb efecte parcial l’acord pres per la Junta de Govern Local en dat a21/07/2020.
Estimar l’exempció del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics
exercici 2020. Baixa rebut i devolució ingressos indeguts taxa de gestió de residus.
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38. Desestimació petició devolució ingressos indeguts pel concepte de taca per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
39. Aprovació comissió de serveis
40. Aprovació despeses en concepte de productivitat per responsabilitat de torn d’agents segon
trimestres 2020.
41. Assumpció funcions major responsabilitat
42. Aprovació conveni entre l’ajuntament i l’Associació La Carretera del Vi
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
43. Acceptació recurs tècnic per la redacció del Projecte executiu per a l’obertura i
manteniment franja perimetral de la urbanització Can Lloses-Can Marcer.
44. Admissió a tràmit del document inicial estratègic amb documentació annexa, corresponent
a la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbà del Sector SUPP-6,
Can Jove.
45. Donar de baixa contracte de lloguer Programa 60/40: Av. Catalunya
46. Modificació contracte cessió ús habitatge Programa 60/40: Juan de la Cierva
47. Aprovació plecs del contracte d’obres del Projecte per a l’execució de la nova canonada
d’abastament per la connexió dels dipòsits del Palou i Can Lloses.
48. Aprovació de l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, obres projecte
millora de pavimentació asfàltica al municipi.
49. Aprovació de la certificació d’obres núm.8 per la reforma interior parcial a l’Edifici de Can
Puig (SEFED), així com de la factura amb codi núm. 12020001419.
50. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut per les obres de reparació dels desperfectes al talús i
la desembocadura del col·lector d’aigües pluvials a la capçalera del Torrent de Can Mestre
a Sant Pere de Ribes ocasionats pel temporal Glòria.
51. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut per les obres de reparació dels desperfectes en el
Torrent de Can Mestre a Sant Pere de Ribes.
52. Aprovació dels treballs d’instal·lacions d’electricitat (soterrament de línies i variants BT) als
carrers 9 de novembre , c/ Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes.(GEE)
53. Aprovació de la factura 12020001950 per import 994.11€ per treballs manteniment ja
realitzats al mes de maig, Contractació no ampliada en termini. (GEE)
54. Aprovació del modificat d’obra del Projecte de reforma i pavimentació al Carrer 9 de
novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta.
55. Llicències d’obres
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 31 de juliol de 2020
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