Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 15 de desembre 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: 1 de desembre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicencies i peticions diverses
ALCALDIA I PRESIDÈNCIA
4. Aprovació del Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte dels subministrament complert i la instal·lació de
l’equipament, maquinaria, mobiliari, elements mecànics, tècnics i informàtics i equips
auxiliars necessaris per a un adequat funcionament de l’emissora municipal de ràdio de
Sant Pere de Ribes (Ràdio Ribes)
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Aprovació ajuts d’urgència social
6. Justificacions ajuts d’urgència social
7. Aprovació de la subvenció econòmica a la Creu Roja en matèria d’atenció a la gent gran
8. Aprovació de la subvenció econòmica a la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere per
l’any 2020
9. Autorització publicitat dinàmica oral Fundació Pascual Maragall
10. Validació de l’acceptació i justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona: Fons de prestació activitats culturals de les festes majors codi XGL 20/Y/278679
11. Validació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a
finançar l’àmbit de Joventut, i justificació final de la mateixa
12. Aprovació modificat no previst en el PCAP del contracte Lot 1 del subministrament i
instal·lació dels equipaments de maquinària escènica, il·luminació espectacular,
audiovisual i cinema digital del Teatre Municipal de Les Roquetes
13. Aprovació certificació d’obra núm. 20 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
14. Aprovació donar de baixa l’autorització A-12020000032979 i complement autorització A120200000032978 beques llibres i material escolar curs 2020/2021
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15. Aprovació complement autorització A-12020000032818 beques llars d’infants curs
2020/2021
16. Aprovació inclusió del Centre Cívic l’Espai i el Centre Cultural El Local en el cens d’espais
de cultura responsables de la Generalitat de Catalunya
17. Aprovació atorgament i bestreta de les subvencions per a projectes de millora de locals
d’entitats culturals de Sant Pere de Ribes 2020 a les entitats “Els Xulius-CSR”, “GER” i
“Centre Parroquial”
18. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, la Fundació Privada
Johan Cruyff i l’Escola El Pi, per dur a terme el projecte Pati 14 de suport d’activitats
destinades a la promoció de l’esport i l’activitat física a les escoles, i aprovació de la
despesa corresponent
19. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020; “IES Montgròs”,
“AMPA/AFA escola Les Parellades”, “AMPA La Riera”, “INS Can Puig” i “AMPA Santa
Eulàlia”
20. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2020 entitats: “Els XuliusCSR”, “Penya Jove de Les Roquetes” i “Associació del Seguici Festiu i Popular de Ribes
Arri”
21. Denegació atorgament de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021 (GEE)
22. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs
2020/2021 (GEE)
23. Denegació atorgament de l’ajut de transport i matricula d’estudis postobligatoris curs
2019/2020
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
24. Relació de factures (46_20)
25. Retornament de fiances Rendes (GEE)
26. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
27. Retornament fiança tresoreria (GEE)
28. Aprovació proposta de declaració de crèdits incobrables de tributs núm. fra. 19006 i 19010,
multes relació núm. 19028, i proposta de baixa càrrec-valor 01813200-0201937734 a
proposta de l’Organisme de Gestió Tributària
29. Desestimació recurs de reposició presentat per NEDGIA CATALUNYA, SA, contra la
liquidació núm. 202074196 per la taxa llicència ocupació domini públic Municipal
30. Concessió bonificació part proporcional rebuts domiciliats 4a fracció, exercici 2020, pel
concepte de taules i cadires amb finalitat lucrativa
31. Aprovació padró Servei Teleassistència 2n semestre any 2020
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
32. Adjudicació estudi cobriment torrent de la Terrosa (GEE)
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33. Suspensió aixecament suspensió i determinació de la Renda en el 50%
34. Canvi de designació direcció d’obra i coordinador de seguretat i salut per les obres de
conservació i rehabilitació de l’habitatge del C. Aneto, 6 Bxs. 4a, d’aquest terme municipal
35. Exercici dret tanteig immoble C. Roger de Flor, 2-4 3r. 2a, Les Roquetes
36. Resolució contracte de lloguer habitatge del Passeig Sta. Eulàlia, 5 esc. C 1r 2a, Les
Roquetes
37. Aprovació del modificat d’obra del projecte constructiu per a la millora de la xarxa de Sant
Pere de Ribes – actuació núm. 16 del Pla Director
38. Aprovació certificacions d’obres (2)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 11 de desembre de 2020
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