Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 24 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: 10 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 Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei de mediació i convivència
ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
5. Proposta de calendari de les oficines d’Atenció Ciutadana any 2021 APROVAT
6. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Sant Pere de Ribes: Municipi SMART i sostenible”, Codi XGL 20/Y/289455,
presentat dins el recurs finançament per a l’alineament de polítiques locals amb els objectius
de desenvolupament sostenible APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7.

Aprovació justificació parcial subvenció 2019 per a projecte de millora de locals d’entitats
culturals de Sant Pere de Ribes del Centre Parroquial i aprovació segona bestreta d’aquesta
subvenció APROVAT

8.

Designació del Coordinador en matèria de seguretat i salut i convalidació del Pla de
seguretat i salut per a les obres descrites en el projecte executiu Fase 2 del projecte
d’adequació i consolidació arquitectònica del Castell de Ribes per a implementar el projecte
Museològic i Museogràfic APROVAT

9.

Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de la despesa de la segona entrega
de factures fefaents i efectives de l’entitat esportiva Seraf Garraf durant els mesos de
tancament de la instal·lació Espai Blau per l’estat d’alarma APROVAT

10. Aprovació reintegrament total subvenció nominal 2019 SEA AMPA Parellades APROVAT
11. Donar de baixa autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de l’ADO
12020000028952 de la partida 12100.334.48222 (conveni Colla la Rondalla) i anul·lació del
conveni 2020 amb la Rondalla de Les Roquetes APROVAT
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2020 “Millenium Espectaculos” APROVAT
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13. Aprovació de la justificació esmenada relativa a la subvenció regulada mitjançant el conveni
de col·laboració Agència NODE Garraf i Ajuntament de Sant Pere de Ribes per “Centre de
Serveis Avançats a les Empreses del Garraf” en el Marc del Catàleg ajuts Diputació de
Barcelona 2019 APROVAT
14. Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
UCER derivada de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona APROVAT
15. Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
FEM Ribes derivada de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona APROVAT
16. Aprovació conveni subvenció nominal 2020 entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació de comerciants del mercat municipals La Sínia de Les Roquetes APROVAT
17. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2020 entitats : “Club Ciclista
GER”, “Penya Ribes”, Club Patinatge Artístic Ribes” i “Club Basquet Ribes” APROVAT
18. Aprovació de l’annex al conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Unió
Comerciants i Empresaris de Les Roquetes (UCER) APROVAT
19. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021
(GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
20. Modificació de pressuposts exp. 19/2020 APROVAT
21. Relació de factures (43_20) APROVAT
22. Validació despeses a efectes econòmics (GEE) APROVAT
23. Aprovació factures fora de termini (GEE) APROVAT
24. Aprovació retornament parcial import ingrés indegut autoliquidació núm. 202074622
APROVAT
25. Reducció de jornada (GEE) APROVAT
26. Implementació del Pla de Salut Integral de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (GEE)
APROVAT
27. Contractació d’activitats d’educació per la salut (tallers sexualitat-afectivitat) (GEE)
APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
28. Aprovació Plecs de Clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei d’assessorament jurídic
intermediació hipotecària i bancària o amb entitats similars, al departament d’habitatge de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
29. Aprovació Plecs de Clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei de recollida selectiva porta aporta,
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de mobles i voluminosos d’origen domèstic del terme municipal, a traves de centres especials
d’ocupació d’iniciativa social i d’empreses d’inserció, com a mesura de foment de l’ocupació
de sectors de la població que es troben en una situació desfavorida APROVAT
30. Aprovació de la justificació de la bestreta inicial i reconeixement de l’obligació de la bestreta
final, relatives al conveni entre aquest Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF307), dins les tasques de prevenció d’incendis any 2020 APROVAT
31. Acceptació de l’ajut puntual de la Diputació de Barcelona per l’arranjament del camí fins al
Turó del Calvari (Can Pere de la Plana) i del girador final del camí APROVAT
32. Adjudicació en concepte de treballs de reparació i millora de la pavimentació asfàltica al
municipi (GEE) APROVAT
33. Adjudicació direcció obra – coordinació seguretat i salut projecte executiu de carril bicicleta
a l’Avinguda Montseny del nucli de Mas d’en Serra (GEE) APROVAT
34. Adjudicació direcció de les obres pel projecte de l’itinerari per a vianants al C. Sitges des del
C. Sagrada Família fins el camí de Can Quadres (GEE) APROVAT
35. Aprovació dels treballs per l’adequació dels vestuaris de dones en l’edifici de Can Puig (GEE)
APROVAT
36. Llicència de parcel·lació 6/2020
17/11/2020
37. Llicències d’obres (731117)
17/11/2020
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L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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