Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 8 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 acta 4 d’agost de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Aprovació atorgament ajuts a l’escolarització (assistència i menjador) de la llar d’infants
municipal “Els Tres Pins” per al curs 2019-2020, Grup 4
5. Acceptació del Fons de Prestació per Activitats Educatives, Esportives i de Joventut de la
Diputació de Barcelona
6. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, amb modalitat de
regulació harmonitzada, del subministrament i instal·lació dels equipaments de maquinària
escènica, il·luminació espectacular, audiovisual i cinema digital, del Teatre de Les
Roquetes. Lot I subministrament i instal·lació dels equipaments de maquinària escènica,
il·luminació espectacular, audiovisual
7. Aprovació de l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, amb modalitat de
regulació harmonitzada, del subministrament i instal·lació dels equipaments de maquinària
escènica, il·luminació espectacular, audiovisual i cinema digital, del Teatre de Les
Roquetes. Lot II Cinema Digital
8. Aprovar la disposició i obligació reconeguda dels premis concurs fotografia “Objectiu Sabre
2020”
9. Aprovar la memòria valorada, l’adjudicació de l’obra, i l’adjudicació de la direcció d’obra i
coordinació de seguretat per la reforma puntual de l’espai exterior del pavelló de Ribes
GEE)
10. Aprovació dels convenis entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i “La Unió de
Comerciants i Empresaris de Les Roquetes (UCER)” i “l’Associació de Comerciants i
Industrials de Ribes – FEM Ribes”, per donar-li continuïtat a la plataforma de vendes
Apropo Online Sant Pere de Ribes (2)
11. Aprovació sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones per al contracte programa
2020 per a la Prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la Realització de
Polítiques d’Igualtat de Gènere
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12. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de
Barcelona Àmbit Dona i Igualtat 2020 – finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de
la diversitat sexual, afectiva i de gènere, Codi XGL 20/Y/287238
13. Validació a efectes econòmics de l’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de
Barcelona Àmbit Dona i Igualtat 2020 – finançament en l’àmbit de l’abordatge de les
violències masclistes, Codi XGL 20/Y/287459
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
14. Relació de factures (32_20)
15. Retornament de fiances Rendes (GEE) (6)
16. Validació factures (GEE)
17. Aprovació factures fora de termini (GEE)
18. Aprovació de la denegació dels retornament de l’aval del primer modificat de les obres de
reparació estanqueïtat i estabilitat estructural, adequació i supressió barreres
arquitectòniques de l’equipament Centre Cívic “El Local” (GEE)
19. Gratificacions Policia Local
20. Productivitat per assumpció major responsabilitat
21. Aprovació Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, del contracte de manteniment de les aplicacions
informàtiques de T-SYSTEMS SA instal·lades a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Adjudicació direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de
condicionament, Av. Mas d’en Serra tram 1 (GEE)
23. Aprovació de la certificació d’obres núm. 6 del projecte executiu de 16 habitatges, escala A
del C. Grallers, núm. 6 del nucli de Les Roquetes, així com la factura
24. Ampliació termini suspensió treballs execució d’obra inclosa en el projecte de mesures
correctores d’inundabilitat de la UA-26, Rocamar, acordat per la JGL de 7 de juliol de 2020
25. Deixar sense efecte la designació aprovada per acord de JGL 25/02/2020 i nova designació
DO i CSS pels treballs d’obra civil i canalitzacions necessàries per a la instal·lació d’un nou
centre de transformació elèctrica al C/ Gaudi, 24 – Les Roquetes
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 4 de setembre de 2020
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