Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 29 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. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicencies i peticions diverses
ALCALDIA I PRESIDÈNCIA
3. Pagament condemna sentència desfavorable núm. 222/20, dictada en el Procediment
Abreujat 109/2020-F
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Aprovació ajuts d’urgència social
5. Aprovació ajut d’urgència social justificat per alimentació
6. Aprovació d’un complement de la D 51973/2020 vinculada a la prestació del servei d’ajuda
a domicili per assumir les factures que es generin per la prestació del servei SAD durant l
mes de desembre de 2020
7. Concessió de subvencions per als ajuts de transport adaptat 2020
8. Aprovació atorgament ajuts d’emergència 2020
9. Aprovar donar de baixa una part de l’import aprovat de l’autorització anual de despesa i
adjudicació de bonificacions per al menjador de la Fundació Redós 2020
10. Justificacions de bonificacions d’alimentació Casal setembre, octubre, novembre 2020
11. Aprovar justificacions de bonificacions d’alimentació Fundació Redós novembre 2020
12. Aprovació atorgament ajuts a l’escolarització per assistència i menjador de la llar d’infants
municipal “El Cargol”, “L’Espígol” i “Els Tres Pins” curs escolar 2020/2021
13. Donar de baixa l’autorització i disposició (AD-1880) corresponent a la despesa a la despesa
de gas natural dels edificis d’educació vinculada al contracte derivat de l’acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2018/02-D1)
14. Aprovació de la justificació de la provisió de fons dels Centres Oberts
15. Aprovació de la pròrroga del conveni i de l’addenda relatius al projecte “Reincorpora’t”,
entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa de reinserció social NOU SET, SCCL
per a l’execució dels plans d’ocupació municipal 2021
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16. Autorització i disposició de la despesa al pressupost núm. 2192020 dels treballs de
l’adequació de la sala polivalent de Can Puig (GEE)
17. Autoritzar i disposar la despesa d’instal·lació de parquet a la sala polivalent de Can Puig
(GEE)
18. Anul·lació autorització i disposició del import restant de l’AD 2020000010802 corresponent
a la reparació a la teulada de l’escola la Riera per no haver-se pogut executar l’obra (GEE)
19. Adquisició estructura foguerada (GEE)
20. Treball de reparació d’entrada d’aigua al Casal de la Gent Gran de Ribes (GEE)
21. Aprovar pressupost A. NICOLAU pel treballs de direcció tècnica de l’execució del Projecte
Museïtzació del Centre d’Interpretació dels Americanos (GEE)
22. Autorització i disposició de despesa per la construcció d’ampliació de la vorera davant
l’escola Les Roquetes (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)
26. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs
2020/2021 (GEE)
27. Aprovació justificació subvenció directa ajuts 2020 al comerç, als Autònoms i a les Petites
Empreses per a la Covid-19
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
28. Relació de factures (48_20)
29. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
30. Aprovació factures fora de termini (GEE)
31. Deixar sense efecte la baixa de la concessió de la llicència de reserva d’espai de domini
públic per a l’entrada i sortida de vehicles – guals per impagament de la taxa
32. Aprovació de la bonificació en la quota integra de l’IBI, exercici 2020, per l’habitatge situat a
la Pl. de la Vinya d’en Petaca, núm. 5, exc. 3, 3-2, el qual té la declaració d’especial interès
o utilitat municipals per concórrer circumstancies socials
33. Subministrament de 19 ordinadors portàtils (GEE)
34. Pròrroga excedència voluntària personal de la Corporació
35. Comissió de serveis
36. Baixa de vehicles de renuncia exp. 057/2020, 058/2020, 059/2020, 060/2020 i 061/2020
37. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
38. Aprovació de l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, de l’execució de les
obres descrites en el projecte per a l’execució de la nova canonada d’abastament per la
connexió dels dipòsits de Palou i Can Lloses
39. Aprovació de la memòria valorada SBA C. Fco. De Vitòria cruïlla Hernan Cortes i
l’adjudicació dels treballs (GEE)
40. Adjudicació treballs millora de la xarxa de distribució d’aigua potable al C. La Palma al nucli
de Ribes (GEE)
41. Aprovació certificacions d’obres
42. Aprovació modificat projecte de mesures correctores d’inundabilitat de Rocamar
43. Aprovació inicial d’actuació especifica en sòl no urbanitzable de l’Autòdrom
44. Aprovació inicial projecte d’urbanització sector Autòdrom
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 23 de desembre de 2020
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