Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 3 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 actes: 13 i 20 d’octubre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses APROVAT
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. Acceptació oferta d0indemnaització del “Consorció de Compensación de Seguros” pels
danys ocasionats a l’enllumenat públic al C/ Montseny amb C/ Pedraforca d’aquest terme
municipal APROVAT
8. Desestimació d’exempció taxes per pupil·latge APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Aprovació ajuts d’urgència social APROVAT
10. Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
11. Aprovació ajuts d’urgència social per alimentació – compra comerç local APROVAT
12. Aprovació ajuts d’urgència social – Targeta moneder APROVAT
13. Aprovació complements disposició del servei de menjador llar d’infants “L’ Espígol” (grup 3)
i reconèixer les obligacions corresponents al justificant de subvencions preu públic llar
d’infants “L’Espígol” (grup 3) de setembre de 2019 a 12 de març de 2020 APROVAT
14. Aprovació complements disposició del servei de menjador llar d’infants “L’ Espígol” (grup 2)
i reconèixer les obligacions corresponents al justificant de subvencions preu públic llar
d’infants “L’Espígol” (grup 2) de gener a 12 de març de 2020 APROVAT
15. Aprovació complements disposició del servei de menjador llar d’infants “L’ Espígol” (grup1) i
reconèixer les obligacions corresponents al justificant de subvencions preu públic llar
d’infants “L’Espígol” (grup 1) de gener a 12 de març de 2020 APROVAT
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16. Aprovació Plecs de clàusules administratives i PPT, mitjançant procediment obert, per la
contractació de la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del
barrestaurant i dinamització del pícnic de la Vilanoveta APROVAT
17. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de transport interurbà per a
pensionistes, jubilats i discapacitats 2020 i convocatòria APROVAT
18. Aprovació de l’obligació de la quota corresponent al mes de setembre de 2020 del CAAD de
la Mancomunitat Penedès-Garraf APROVAT
19. Aprovació barrar AD 12020000001988 despesa sessions de natació escolar corresponents
al curs 2019/2020 (GEE) APROVAT
20. Aprovació de la despesa per dur a terme les sessions de natació corresponents al curs
2019/202 no gaudides per causa de la COVID-19 (GEE) APROVAT
21. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Associació Veïns de Les Roquetes”
APROVAT
22. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a “Associació Junts en Acció”
APROVAT
23. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajuts Empresa 2020 per al
sector Hosteleria-Restauració i Estètica, i la corresponent retenció de crèdit APROVAT
24. Atorgament subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites empreses
per a la Covid-19 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
25. Relació de factures (40_20) APROVAT
26. Retornament de fiances Rendes (GEE) APROVAT
27. Validació despeses a efectes econòmics (GEE) APROVAT
28. Aprovació factures fora de termini (GEE) APROVAT
29. Aprovació retornament fiances Tresoreria (GEE) APROVAT
30. Aprovació calendari fiscal exercici 2021 APROVAT
31. Aprovació de la bonificació en la quota integra de l’IBI, exercici 2020, per a l’habitatge C/ Dr.
Fleming, 28, 2-1, el qual té concedida la declaració d’especial interès o utilitat municipals 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
32. Baixa rebuts, devolució d’ingressos indeguts, edició i aprovació noves liquidacions
substitutives taxa gestió residus i taxa inspecció, per comunicació baixa activitat APROVAT
33. Baixa concessió llicència reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals, i
devolució ingressos indeguts APROVAT
34. Edició i aprovació liquidacions taxa per gestió residus, exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020, per
omissió, C/ Milana, 46, sòtan APROVAT
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35. Aprovació conveni per la formació pràctica de l’alumnat del SEFED i una estudiant de l’Institut
Alexandre Galí APROVAT
36. Aprovació de les bases i convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a oficial
segona vinculat a jardineria APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
37. Aprovació nou contracte traster núm. 22 (SUPP-9) APROVAT
38. Retornament factures amb codi 12020003196 i 12020003197 emeses per Kone Elevadores,
SA APROVAT
39. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres de millora d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques a la via pública, a la cruïlla dels carrers Miguel de Cervantes, Mare
de Déu de Montserrat i Albigesos al nucli urbà de Ribes APROVAT
40. Certificacions d’obres APROVAT
41. Adjudicació del contracte de servei de recollida selectiva porta a porta de parer cartró d’origen
comercial a l’empresa FORMACIÓ I TREBALL EMPRESA D’INSERCIÓ APROVAT
42. Poda moreres de la via pública als nuclis de Ribes i Les Roquetes (GEE) APROVAT
43. Adquisició vehicles elèctric per a la brigada d’Espai Públic (GEE) APROVAT
44. Aprovació pròrroga contracte servei de recollida de restes vegetals APROVAT
45. Llicències d’obres (701103)

APROVAT

L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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