Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 22 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: 9 de desembre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicencies i peticions diverses
ALCALDIA I PRESIDÈNCIA
4. Reclamació de danys ocasionats al C. Edison cantonada C. Sagunt, com a conseqüència
de l’incendi d’un vehicle
5. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Participació Ciutadana Digital: Altaveu ciutadà a Sant Pere de Ribes”, codi XGL
20/Y/289345
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Aprovació ajuts d’urgència social
7. Concessió d’atorgament d’ajuts per al transport interurbà per a pensionistes, jubilats i
discapacitats 2020
8. Aprovar l’autorització, disposició i obligació reconeguda de la despesa de la tercera entrega
de factures fefaents i efectives de l’entitat esportiva Seraf Garraf durant els mesos de
tancaments de la instal·lació Espai Blau per l’estat d’alarma
9. Aprovació atorgament i justificació beques LYCÉE BEL AIR curs 2019/2020
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. Aprovació reintegrament, baixa obligacions, autoritzacions disposicions obligades i
disposicions dels ajuts de les targetes moneder atorgats als usuaris de les llars d’infants Els
Tres Pins, El Cargol i l’Espígol amb un 50% i un 100%, per al curs 2019/2020
12. Aprovació justificació dels ajuts de les targetes moneder atorgades als usuaris de les llars
d’infants Els Tres Pins, El Cargol i l’Espígol becats amb un 50% i un 100%, per al curs
2019/2020
13. Justificacions subvencions nominals 2020
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14. Aprovació justificació subvenció del Fons Estatal per al pacte de violència de gènere
15. Aprovació de la proposta d’activitats de gener a juny 2021 de la Biblioteca Manuel de
Pedrolo
16. Aprovar l’autorització del Campament Reial de Ribes els dies 4 i 5 de gener de 2021
17. Aprovació pressupost per elaborar projecte d’energia solar fotovoltaica, il·luminació interior,
DO, CSS i CQ del Mercat La Sínia (GEE)
18. Aprovació pressupost TEMPS DE LLEURE per la promoció d’El Retorn dels Indians (GEE)
19. Aprovació de la memòria valorada i l’adjudicació de les obres d’il·luminació de les piscines
exteriors de Roquetes (GEE)
20. Aprovar la memòria calorada i l’adjudicació d’obres d’adequació de l’accés i la reubicació
dels lavabos al mercat La Sínia a l’empresa GRUPO SOLER CANO 2007, SL (GEE)
21. Aprovació convenis
22. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs
2020/2021 (GEE)
23. Atorgament i justificació ajut per a la matricula d’estudis universitaris i per a despeses de
transport dels joves que cursen estudis postobligatoris curs 2019/2020 (GEE)
24. Aprovació atorgament subvenció directa ajuts 2020 al Comerç, als Autònoms i a les Petites
Empreses per a la COVID-19 (GEE)
25. Aprovació atorgament subvenció directe ajuts 2020 específics per al sector Hosteleria –
Restauració, Estètica, Esportives i Docents no reglades (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
26. Modificació pressupost Exp. 20/2020
27. Relació de factures (47_20)
28. Retornament de fiances Rendes (GEE)
29. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
30. Aprovació retornament parcial import autoliquidació núm. 202075611
31. Aprovació factures fora de termini (GEE)
32. Anul·lació d’autoritzacions i disposicions de despesa
33. Actualització autoritzacions i disposicions de despesa
34. Aprovació retribucions en concepte d’assistència als processos de selecció del membres
designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya durant l’any 2020
35. Gratificacions extraordinàries personal
36. Modificació de la despesa del contracte de manteniment de les aplicacions de T-Systems
37. Aprovació del dret reconegut en compliments de la clàusula sisena del conveni signat amb
la Creu Roja
38. Aprovació pressupost bossa serveis suport consultoria TAO (GEE)
39. Revocació de la llicència d’ocupació de l’espai públic per terrassa al bar Sin Perdón
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40. Baixa ciclomotors de renúncia exp., 043/20, 044/20, 045/20 i 047/20
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
41. Deixar sense efecte el reintegrament i aprovar el pagament d la resta de subv. Municipal ,
per als ajuts municipals al Foment de Lloguer Assequible per a l’exercici 2019
42. Adjudicació redacció del Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres
construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Pere de Ribes (GEE)
43. Aprovació pressupost redacció del projecte executiu de la 2ª fase de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat del municipi de Sant Pere de Ribes (GEE)
44. Aprovació i adjudicació dels treballs de reparació de voreres al sector de Mas Alba
corresponents a la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut (GEE)
45. Aprovació pressupost per elaborar l’inventari municipal de camins i un pla de camins
municipals (GEE)
46. Retornament de fiances corresponents a les baixes o finalitzacions de les concessions dels
horts urbans de Sant Pere de Ribes
47. Reconeixement de les obligacions pel servei de recollida de residus Mancomunitat
Penedès-Garraf, desembre 2020
48. Aprovació conveni col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant
Pere de Ribes, Montcada i Reixac i Vilanova del Vallès, relatiu al projecte “Il·luminació dels
elements reductors de velocitat de la xarxa local de carreteres de a Diputació de Barcelona“
exp. 2018/17568
49. Aprovació certificacions d’obres
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 18 de desembre de 2020

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

