Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 25 d’agost 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. Llicències i peticions diverses
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Modificació de pressupost (exp. 13/2020)
5. Aprovació Plec de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert, del contracte del subministrament en la modalitat d’arrendament, de 15
terminals portàtils individual, per ampliar el sistema de radiocomunicacions TETRA,
connectat amb la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, de la Policia Local de
Sant Pere de Ribes, més el manteniment dels equips preexistents (2 bases, 15 portàtils i 6
mòbils)
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
6. Aprovació ajut d’urgència social suport accés habitatge
7. Justificació d’ajuts d’alimentació al Comerç Local
8. Aprovació autorització, disposició i adjudicació de bonificacions per serveis d’alimentació
per a la gent gran Ribes i Roquetes (2)
9. Justificacions ajuts d’urgència social
10. Aprovació ajut d’urgència social - víctima violència masclista
11. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós juliol2020
12. Aprovació autorització disposició per a desmuntatge emmagatzematge, transport i
muntatge de mobiliari de la Biblioteca Josep Pla per les obres d’ampliació (GEE)
13. Sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona Programa Complementari de
Transicions Educatives línia 3 : Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans
de Transició al treball (PTT) 2020/2021
14. Aprovació pròrroga amb l’Empresa UTE EDIFISA ENTER SL – ERTAK – SOLA ABELLA
SL, adjudicatària de les obres de les instal·lacions escèniques per a la rehabilitació,
reforma i ampliació del Teatre de Les Roquetes
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15. Aprovació de la justificació de la subvenció nominal 2019 Entitats: “SEA AMPA Santa
Eulalia” i “SEA AMPA Els Costarets”
16. Aprovació projecte i procés de selecció per als Plans d’Ocupació Municipals 2020 “Pla de
Xoc i Reactivació Municipal 2020/2021”
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’Entitat “Millenium
Espectaculos”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
18. Relació de factures (30_20)
19. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) (10)
20. Retornament de fiances Rendes (GEE) (13)
21. Aprovació factures fora de termini (GEE) (3)
22. Treballs de control posterior sobre els drets i ingressos de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes de l’exercici 2019 (GEE)
23. Aprovació modificació Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2020
24. Adscripció provisional de lloc de treball (GEE)
25. Taxes certificat curs
26. Aprovació de despesa dietes i locomoció 2020
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
27. Certificacions d’obres (8)
28. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del servei de recollida selectiva porta a porta, de paper i cartró d’origen
comercial, a través de centres especials d’ocupació d’iniciativa social i d’empreses de
inserció, com a mesura de foment de l’ocupació de sectors de la població que e4s troben
en una situació més desfavorida
29. Contractació treballs forestal de prevenció d’incendis a la urbanització dels Vinyals
(obertura de la franja perimetral) (GEE)
30. Convalidació del Pla de seguretat i salut de l’addenda al projecte de millora de l’eficiència
de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes. Lot2
31. Convalidació del Pla de seguretat i salut de les obres de substitució d’un dipòsit d’aigües
fecals al sector de Can Lloses – Can Marcer a Sant Pere de Ribes
32. Autoritzar a l’Associació de municipis pe5 a la mobilitat i el transport urbà (AMTU) a rebre a
compte del municipi els pagament de l’ATM
33. Innecessarietat DH Roger de Llúria, 4

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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
34. Atorgament pròrroga llicència obres majors 257/2016
35. Llicències d’obres (490825)
L’alcaldessa accidental (per decret d’Alcaldia núm. 1028/2020 de data 13/8/2020),
Sra. Antonia Pulido Fernández
Sant Pere de Ribes, 21 d’agost de 2020
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