Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 1 de desembre 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: 17 de novembre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicencies i peticions diverses

RESTEN ASSABENTATS

4. Donar compte relació despeses menors

RESTEN ASSABENTATS

5. Donar compte grau execució pressupost RESTEN ASSABENTATS
6. Donar compte Informe incidències despeses RESTEN ASSABENTATS
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
7. Aprovació obligació reconeguda octubre, novembre i desembre dels Serveis Generals 2020
de la Mancomunitat Penedès Garraf APROVAT
8. Pagament taxa per reserva del domini públic Radioelèctric 2020 – Tributs estatals
APROVAT
9. Baixa de vehicles de renuncia exp. 049/2020, 05/2020, 051/2020, 052/2020, 053/2020,
054/2020 i 055/2020 APROVAT
10. Baixa ciclomotors i motocicletes abandonats exp. 038/19, 039/19, 059/19, 016/20 i 017/20
APROVAT
11. Validació a efectes econòmics de l’acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona en el
Marc del programa complementari “Cap Municipi Enrere” suport integral contra la COVID19,
línia 2 despesa inversora Codi 20/X/290395 APROVAT
12. Validació a efectes econòmics de l’acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona en el
Marc del programa complementari “Cap Municipi Enrere” suport integral contra la COVID19,
línia 1 despesa corrent Codi 20/X/290709 APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
13. Aprovació ajuts d’urgència social

APROVAT

14. Ajuts d’urgència social a justificar APROVAT
15. Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
16. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació – compra comerç local

APROVAT
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17. Aprovar justificació i reintegrament parcial subvenció “Associació El Casal de Jubilats i
Pensionistes de Les Roquetes” 2020 APROVAT
18. Aprovar donar de baixa autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de l’ADO
12020000010347 de la partida 11100 231 48902 i anul·lació del conveni 2020 amb l’
“Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Pere de Ribes APROVAT
19. Aprovació justificació subvenció 2019 per a projecte de millora de locals d’entitats culturals
de Sant Pere de Ribes del GER APROVAT
20. Aprovació de l’obligació reconeguda de la quota corresponent als mesos d’octubre,
novembre i desembre de 2020 del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf APROVAT
21. Aprovació atorgament de la convocatòria de subvencions de projectes de Cooperació als
Desenvolupament 2020 APROVAT
22. Aprovació complement despesa energia elèctrica edificis esportius APROVAT
23. Aprovació complement despesa aigua edificis esportius

APROVAT

24. Aprovació complement de l’autorització i disposició AD 1879 de la despesa de
subministrament d’energia elèctrica als edificis d’Educació APROVAT
25. Donar de baixa autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de l’ADO
12020000022280 de la partida 12100 334 48215 (conveni Festes Palau) i anul·lació del
conveni amb l’ “Associació Festa Major Barri del Palou” APROVAT
26. Aprovació 1era certificació i factura de les obres de l’addenda d’urbanització dels espais
exteriors de la pista coberta de Sant Pere de Ribes APROVAT
27. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Suport a les Polítiques de Protecció Civil Municipals”, Codi XGL 20/Y/287639
APROVAT
28. Aprovació reconèixer les obligacions corresponents als justificants de subvencions preu
públic llar d’infants Els Tres Pins (grup 4) de setembre 2019 a 12 de març de 2020, i baixa
disposicions no obligades, curs escolar 2019/2020 APROVAT
29. Aprovació conveni i bestreta de les subvencions nominals a l’AMPA / AFA de les escoles
Riera de Ribes, Les Roquetes, Sant Eulalia, Els Costarets i Mediterrània i dels Instituts Xaloc,
Alexandre Galí i Can Puig, per l’any 2020 APROVAT
30. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020 a les entitats:
“Associació de Veïns de Les Roquetes”, “Associació Futbol Sala Roquetes”, “Associació
Patinatge Artís Santa Eulàlia”, “”Grup Estudis Subterranis Garraf”, “AEE INS Alexandre Galí”,
“AMPA Les Roquetes” i “Club Tennis Ribes” APROVAT
31. Aprovació de la memòria valorada i l’adjudicació de l’obra per les obres de millora del de les
piscines exteriors de Les Roquetes (GEE) APROVAT
32. Aprovació justificació subvenció directa a juts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per a la COVID-19 (GEE) APROVAT
33. Denegació atorgament de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021 (GEE)
APROVAT
34. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021
(GEE) APROVAT
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
35. Relació de factures (44_20) APROVAT
36. Retornament de fiances Rendes (GEE)

APROVAT

37. Validació despeses a efectes econòmics (GEE) APROVAT
38. Aprovació de l’exempció del cànon de la cafeteria planetari del Centre Cívic l’Espai de Les
Roquetes, del bar del pavelló de Ribes, i del bar del Mercat de La Sínia APROVAT
39. Desestimació recurs de reposició interposat contra l’acord pres per la JGL de data
13/10/2020, edició i aprovació liquidacions taxa per gestió de residus, exercici 2017, 2018,
2019 i 2020, per omissió C. Roger de Llúria, núm. 4, 1-1 APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
40. Lloguer de solar per a destinar-lo a dipòsit municipal de vehicles APROVAT
41. Aprovació del desistiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer (PL. 19
VDP) APROVAT
42. Adjudicació ajuts façanes APROVAT
43. Aprovació nou contracte de lloguer (PQ 5 SUPP9) APROVAT
44. Aprovació nou contracte de lloguer (traster 13 P. Central) APROVAT
45. Aprovació nous contractes de lloguer (PQ 19 VDP), (PQ 38 VDP) i (PQ 56 VDP) APROVAT
46. Convalidar el Pla de seguretat i salut pels treballs de millora del camí d’Olivella (tram Almirall
de la Font) APROVAT
47. Reconeixement de les obligacions pel servei de recollida de residus Mancomunitat PenedèsGarraf, juliol, agost, setembre i octubre 2020 APROVAT
48. Certificacions d’obres (6) APROVAT

L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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