Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 17 de novembre 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: 3 de novembre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació obligació reconeguda diferencia aportació quota de gener i febrer de l’any 2020
dels serveis centrals de la mancomunitat Penedès Garraf APROVAT
5. Aprovació de ‘adjudicació de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15
terminals portàtils individuals, per ampliar el sistema de radiocomunicacions TETRA,
connectat amb la Xarxa Rescat de la Generalitat de Catalunya, de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes, més el manteniment dels equips preexistents (2 bases, 15 portàtils i 6 mòbils)
APROVAT
6. Aprovació eliminació documentació de l’Arxiu Municipal APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7. Aprovació ajuts d’urgència social APROVAT
8. Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
9. Baixa i aprovació ajuts d’urgència social per alimentació – compra comerç local APROVAT
10. Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts de transport adaptat 2020 i
convocatòria APROVAT
11. Aprovació pressupost serveis de neteja i desinfecció d’instal·lacions esportives (GEE)
APROVAT
12. Aprovació despesa per la compra d’equips de desfibril·ladors i elèctrodes pediàtrics pels
centres de la població (GEE) APROVAT
13. Inspeccions en l’àmbit del pla de seguretat alimentaria municipal 2020 (GEE) APROVAT
14. Aprovació complements disposició dels servei de menjador llar d’infants “Els Tres Pins “(grup
1), reconèixer les obligacions corresponents als justificants de subvencions preu públic llar
d’infants “Els Tres Pins” (grup 1) de gener a 12 de març de 2020, i baixa disposicions no
obligades, curs escolar 2019/2020 APROVAT
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15. Aprovació complements disposició dels servei de menjador llar d’infants “Els Tres Pins “(grup
2), reconèixer les obligacions corresponents als justificants de subvencions preu públic llar
d’infants “Els Tres Pins” (grup 2) de gener a 12 de març de 2020, i baixa disposicions no
obligades, curs escolar 2019/2020 APROVAT
16. Aprovació atorgament ajut menjador, complement disposició dels servei de menjador llar
d’infants “Els Tres Pins “(grup 3), reconèixer les obligacions corresponents als justificants de
subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” (grup 3) de setembre 2019 a 12 de març
de 2020, i baixa disposicions no obligades, curs escolar 2019/2020 APROVAT
17. Aprovació certificació d’obres núm. 11 adequació i consolidació arquitectònica del Castell de
Ribes fase 1 APROVAT
18. Aprovació certificació d’obra núm. 19 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
APROVAT
19. Aprovació justificacions subvencions nominals 2020: “Roquefestes” , “Grup Caramelles de
Joves i Casats” i “Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes Festes” APROVAT
20. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020: “Club Bàsquet
Roquetes del Garraf”, “Amics del Senderisme i la Natura” i “Club Waterpolo Garraf”
APROVAT
21. Atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites empreses
per a la Covid-19 (GEE) APROVAT
22. Atorgament i justificació ajuts per a la matricula d’estudis universitaris i per a despeses de
transport del joves que cursen ensenyaments d’educació post obligatòria, curs 2019-2020
(GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
23. Relació de factures (42_20) APROVAT
24. Validació despeses a efectes econòmics (GEE) APROVAT
25. Aprovació factures fora de termini (GEE) APROVAT
26. Aprovació de canvi de titularitat de la concessió administrativa de l’estació de servei núm.
33.725 de “Campsa Estaciones de Servicio, SA” a “Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, SA” APROVAT
27. Productivitats i gratificacions

APROVAT

28. Aprovació calendari laboral 2021 APROVAT
29. Anul·lació d’autoritzacions i disposicions de despesa APROVAT
30. Aprovació de despesa dietes i locomoció 2020 APROVAT
31. Aprovació de les bases i convocatòria per la provisió de sis places d’administratiu/va de
promoció interna amb concurs oposició vinculades a l’oferta pública dels anys 2019 i 2020
APROVAT
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
32. Execució dels treballs d’arranjament i millora de camins forestals, per la conservació de la
infraestructura estratègica prevista per el 2020 en el Pla de Prevenció d’Incendis (PPI)
municipal (GEE) APROVAT
33. Contractació del servei de recollida de residus de mobles i voluminosos abocats de forma
incontrolada a la via pública (GEE) APROVAT
34. Designació de la Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per les obres de
conservació i rehabilitació de l’habit6age situat al C. Aneto, 6 baixos 4 de Mas ‘en Serra
d’aquest terme municipal APROVAT
35. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a les obres de conservació i rehabilitació de
l’habitatge situat al C. Aneto, 6 baixos 4 de Mas d’en Serra d’aquest terme municipal
APROVAT
36. Aprovació sol·licitud d’ “Alumbrados Viarios, SA”, d’ampliació del termini d’execució addenda
del projecte de subministrament i substitució per renovació de llumeneres amb tecnologia
LED (Lot2) APROVAT
37. Aprovació aplaçament inici de les obres incloses en el projecte de millora de l’enllumenat
públic quadre núm. 8 al C. Mare de Deu de Montserrat APROVAT
38. Aprovació certificacions d’obres

APROVAT

39. Llicència de parcel·lació 6/2020 APROVAT
40. Llicències d’obres (731117) APROVAT
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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