Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 29 de setembre 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 actes: 15 i 22 de setembre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovar pressupost honoraris professionals per a la defensa jurídica dels interessos
municipals, amb contestació i oposició a la demanda promoguda per Serveis d’Aparcaments
de Vilanova i la Geltrú, S.A.M. (GEE) APROVAT
5. Aprovar l’acceptació de donació d’imatges i documentació del fons de la família Almirall i
Roig APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Aprovació ajut d’urgència social per alimentació – compra comerç local APROVAT
7. Aprovació ajut d’urgència social – víctima violència masclista APROVAT
8. Acceptació del Fons de Prestació “Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió
social d’infants i adolescents” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (exp.
núm. 2020/10875) – Codi XGL 20/Y/292781 APROVAT
9. Acceptació del Fons de Prestació “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals
dels serveis socials bàsics” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 /exp.
núm. 2020/10876) – Codi XGL 20/Y/292241 APROVAT
10. Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa per a realitzar l’activitat de natació del
curs 2020/2021 del Centre Obert de Les Roquetes i el Centre Obert de Ribes “La Casota”
(GEE) APROVAT
11. Aprovació pressupost per la Coordinació de seguretat i salut del projecte d’equipaments
escènics i Coordinació amb la resta d’execució del projecte del Teatre de Les Roquetes
(GEE) APROVAT
12. Aprovació pressupost per la Direcció d’obra del projecte d’instal·lacions i subministraments
escènics del Teatre de Les Roquetes (GEE) APROVAT
13. Aprovació de la resolució del contracte d’arrendament socials en règim de masoveria urbana
de la masia situada al constat de l’Ermita de Sant Pau i retornament de fiança APROVAT
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14. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona: Fons de Prestació per a la
digitalització del mercat municipal APROVAT
15. Correcció liquidació llicència d’ocupació domini públic APROVAT
16. Aprovació certificació d’obra núm. 17 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
APROVAT
17. Aprovació 20ena certificació i factura de les obres de primera fase de construcció de la nova
pista poliesportiva coberta annexa a Ribes APROVAT
18. Aprovació certificació d’obra núm. 9 adequació i consolidació arquitectònica del Castell de
Ribes fase 1 APROVAT
19. Aprovació cànon fix 2019 del Complex Espai Blau APROVAT
20. Aprovació contracte menor per al projecte d’Art Urbà i Agermanament del servei comunitari
amb instituts (GEE) APROVAT
21. Aprovació de la segona addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020/2021 APROVAT
22. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020 entitats: “Colla del Drac
de Les Roquetes” i “Associació Drac de Tres Caps de Ribes” APROVAT
23. Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres descrites en el projecte i addenda per a
la reparació del camí d’accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud
del Castell de Ribes (Lot 1) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
24. Relació de factures (35_20) APROVAT
25. Validació factures (GEE) APROVAT
26. Aprovació factures fora de termini (GEE) APROVAT
27. Fraccionament cànon fix 2018 APROVAT
28. Baixa rebut, edició i aprovació noves liquidacions substitutives taxa per gestió residus,
exercici 2020, per divisió de quota APROVAT
29. Desestimació devolució ingressos indeguts pel concepte de taxa per reserva via pública per
entrada i sortida de vehicles-guals APROVAT
30. Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió recollida de residus per
baixa targeta professional utilització deixalleria municipal APROVAT
31. Aprovació de la bonificació en la quota integra de l’IBI, exercici 2020, per a l’habitatge el qual
té concedida la declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies
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
32. Comissió de serveis APROVAT
33. Aprovació conveni per la formació pràctica dels alumnes A.S.C. i G.C.C. APROVAT
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
34. Aprovació certificacions d’obres (7) APROVAT
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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