Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 28 de juliol 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: 14/07/2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats RESTEN ASSABENTATS
4. Llicències i peticions diverses NO HI HA DOCUMENTACIÓ
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Acceptació oferta realitzada per la companyia “Linea Directa Aseguradora S.A” sobre la
reclamació dels danys ocasionats a l’enllumenat públic APROVAT
6. Reclamació del danys ocasionats a la pilona de la Pl. Ramon Mir de Les Roquetes d’aquest
terme municipal APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
7. Aprovació ajuts d’urgència social a justificar APROVAT
8. Aprovació ajuts d’urgència social-targeta moneder APROVAT
9. Aprovació ajut d’urgència social per alimentació-compra comerç local APROVAT
10. Aprovació justificació de la bestreta del 50% de la subvenció de l’Associació de Voluntaris
Sant Camil per tal de desenvolupar el projecte d’ajut solidari durant l’any 2020 i
reconeixement de l’obligació de 2º bestreta del 50% restant de la subvenció APROVAT
11. Aprovació justificació de la subvenció de la Creu Roja any 2019, autorització i disposició,
reconeixement de l’obligació del 10% restant APROVAT
12. Aprovació de modificació de la justificació econòmica i renuncia de la subvenció per a la
contractació de dos joves participants del programa Fem Ocupació per a Joves 2017
APROVAT
13. Aprovació i disposició de l’aportació anual 2020 del servei d’iniciatives econòmiques de la
Mancomunitat Penedès-Garraf APROVAT
14. Aprovació aportació econòmica projecte 3117. Suport a l’alberg de víctimes de violència del
Movimiento de mujeres NIDI WHITE: Temes de seguretat, alimentació i lleure a Puerto
Cabezas-Bilwi APROVAT
15. Aprovació obligació reconeguda quota 1r semestre del CAAD 2020 de la Mancomunitat
Penedès Garraf APROVAT
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16. Contractació serveis control de legionel·losi a les escoles (GEE) APROVAT
17. Adjudicació treballs de redacció projecte bàsic i executiu i direcció d’obra fases 1 i 3 dels
vestidors del camp de futbol zona esportiva Bosc de Plaça APROVAT
18. Aprovació del pressupost per la elaboració del pla de gestió i explotació del Teatre Municipals
de Les Roquetes amb l’empresa BISSAP CONSULTING, SL (GEE) APROVAT
19. Aprovació pressupost per a la realització d’un mur de contenció a la Llar El Cargol (GEE)
APROVAT
20. Aprovació annex del conveni que regula la subvenció nominal 2020 entitat “Els Xulius – CSR”
APROVAT
21. Donar de baixa autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de l’ADO
1220000019699 de la partida 12100.334.48235 (conveni Colla Gran de Bastons de Ribes) i
anul·lació del conveni 2020 amb la Colla Gran de Bastons de Ribes APROVAT
22. Aprovació bases ajut llibres i material escolar i la convocatòria APROVAT
23. Aprovació del reconeixement de l’obligació de la despesa a favor del Consell Comarcal del
Garraf corresponent a la licitació del Projecte tècnic arquitectònic i el Projecte executiu de
Museïtzació del Centre d’Interpretació dels Indians de Sant Pere de Ribes APROVAT
24. Aprovació de l’aportació de la quota anul·la 2020 com a membres de la Xarxa de Municipis
Indians APROVAT
25. Aprovació del conveni per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Riera de Ribes
per a l’any 2020 APROVAT
26. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020 a les entitats: “Ball de
Diables de Ribes”, “Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes”, “Diables de Ribes Colla
Jove”, “Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Comarca del Garraf”, “Petits
Diabòlics”, “Associació Ball de Gitanes de Ribes”, “Grup de Caramelles de Joves i Casats”,
“Hermandad del Santo Cristo y Virgen de Los Dolores”, “Ball de Diables Els Diabòlics”, i
“Associació Geganters de Ribes” (10) APROVAT
27. Donar compte del Pla de seguretat i salut per la instal·lació de l’equipament de la nova pista
annexa coberta del pavelló de Ribes APROVAT
28. Aprovació atorgament ajuts per la COVID-19 (GEE) NO HI HA DOCUMENTACIÓ
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
29. Relació de factures APROVAT
30. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) APROVAT
31. Retornament de fiances Rendes (GEE) APROVAT
32. Aprovació obligació reconeguda de la factura fora de termini (GEE)
33. Aprovació de la bonificació en la quota integra de l’IBI, exercici 2020, per a l’habitatge situat
al C. Ermengardis núm.2, el qual té concedida la declaració d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials i figura a la borsa de mediació de lloguer,
gestionada per l’oficina local d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf, amb contracte
vigent APROVAT
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34. Estimació exempció pagament quota taxa de recollida de residus domèstics per a l’exercici
2020 i baixa rebut APROVAT
35. Baixa rebuts, edició i aprovació noves liquidacions substitutives taxa gestió residus i taxa
inspecció, per comunicació baixa activitat APROVAT
36. Aprovació padró taxa senyalització comercial i turística del municipi amb reclams comercials
i rètols indicatius 2020 APROVAT
37. Desestimació exempció pagament quota taxa de recollida de residus domèstics per a
l’exercici 2020 APROVAT
38. Préstec reintegrable (GEE) APROVAT
39. Actualització autoritzacions i disposicions de despesa dotació 2020 APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
40. Adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, per l’execució de les obres descrites
en el projecte executiu de carril bici a l’Av. Montseny del nucli de Mas d’en Serra a Sant Pere
de Ribes APROVAT
41. Adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, de les obres descrites en el projecte
per l’itinerari de vianants al C. Sitges des del C. Sagrada Família fins el camí de Can Quadres
APROVAT
42. Adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, de les obres descrites en el projecte
de condicionament de l’Av. Mas d’en Serra tram 1, entre el C. Sant Jordi i el C. Eugeni d’Ors
del nucli de Les Roquetes APROVAT
43. Acceptar el recurs econòmic per l’adquisició d’habitatge situat al C. Roger de Flor 2-4, 3r 2ª
mitjançant el dret de tanteig (Catàleg de Serveis DIBA 2020) APROVAT
44. Reconeixement de les obligacions pel servei de recollida de residus Mancomunitat PenedèsGarraf primer semestre APROVAT
45. Certificacions d’obres (3) APROVAT
46. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes de la CCPP pàrquing
Sta. Eulalia 5/Grallers 12 APROVAT
47. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes de la CCPP Grallers
12, escala C APROVAT
48. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de les quotes de la CCPP Grallers
12, escala B APROVAT
49. Aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i l’adjudicació dels treballs
de reparació al talús i la desembocadura col·lector d’aigües pluvials a la capçalera del Torrent
Can Mestre com a conseqüència de la tempesta Gloria (GEE) APROVAT
50. Desestiment assabentat obres 93/2020 i retornament imports APROVAT
51. Desestiment llicència obres 35/2019 i retornament imports APROVAT
52. Atorgament pròrroga llicència obres majors 78/2018 APROVAT
53. Innecessarietat DH Cid Campeador, 32 APROVAT
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54. Llicència de parcel·lació 1/2020 APROVAT
55. Llicències d’obres NO HI HA DOCUMENTACIÓ
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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