Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, dimecres dia 9 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: 24 de novembre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicencies i peticions diverses
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Aprovació ajuts d’urgència social
5. Justificacions ajuts d’urgència social
6. Aprovació ajuts de menjador Centre TEGAR curs 2020/2021
7. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós, abril, maig i juny 2020
8. Aprovar justificacions de bonificacions d’alimentació Fundació Redós octubre 2020
9. Aprovació ampliació de l’addenda al contracte programa entre el departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en matèria de serveis socials,
altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia
de la COVID-19 durant l’exercici 2020
10. Aprovació Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte del subministrament i instal·lació de mobiliari de la
Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “AMPA Escola El PI”
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2020 “Centre Parroquials de Sant Pere de Ribes”
13. Proposta abonament de la factura amb codi 4108 a nom d’ Endesa Energia SAU
14. Honoraris rehabilitació de l’edifici Can Pau Roig per encabir projectes adreçats a garantir la
qualitat de vida de persones en situació de dependència i/o falta d’autonomia personal
(GEE)
15. Adjudicació de treballs tècnics Pla de salut / Prevenció d’addiccions (GEE)
16. Justificació addenda conveni Ajuntament de Sant Pere de Ribes i escola Les Roquetes per
a la implantació del Projecte 50/50 de la Diputació de Barcelona, durant el curs 2019/2020
per retornar a l’escola el 50% dels estalvis aconseguits en energia
17. Aprovació complement autorització A-12020000063360 ajuts pel transport i matricula per
als joves que cursen ensenyaments d’educació post-obligatòria, curs 2019/2020
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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
18. Proposta complement de l’autorització (A-2456) corresponent a la despesa d’aigua
d’edificis municipals educatius
19. Aprovació d’autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar
mes de novembre i desembre de la subcomunitat del Mercat La Sínia
20. Aprovar el reconeixement de l’obligació de l’aportació juliol-desembre-serveis d’iniciatives
econòmiques de la Mancomunitat Penedès – Garraf
21. Aprovació i acceptació addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 20172019 entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la
prestació del servei d’informació i atenció a les dones, realització de polítiques d’igualtat i
ampliació dels serveis que es prestin
22. Aprovació certificació d’obra número 1 i 2 de reparació camí accés i talussos i murs de
pedra Castell de Ribes
23. Aprovació autorització a l’entitat DO Ribes del calendari de Fires 202, la seva ubicació i
concedir l’exempció de pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal 15D
24. Aprovació del conveni amb “ l’Associació Autisme amb Futur”
25. Aprovació justificació subvenció directa a juts 2020 al comerç, als autònoms i a les petites
empreses per a la COVID-19 (GEE)
26. Denegació atorgament de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021 (GEE)
27. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs
2020/2021 (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
28. Relació de factures (45_20)
29. Retornament de fiances Rendes (GEE)
30. Validació despeses a efectes econòmics (GEE)
31. Retornament fiança tresoreria (GEE)
32. Compra material informàtic per el Teatre (GEE)
33. Subministrament de 9 ordinadors portàtils (GEE)
34. Compra PC’S Centre Obert (GEE)
35. Endarreriments diferencials salarials
36. Aprovació de despesa per assistència a judicis
37. Aprovació bases i convocatòries borsa de treball (2)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
38. Aprovació pressupost EDISTRIBUCIONES DIGITALES, S.L.U. (GEE)
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39. Aprovació Plecs de clàusules administratives i PPT, per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del contracte de la prestació del servei de recollida, transport, gestió i
possible valorització a través d’una empresa autoritzada dels residus procedents
d’abocaments incontrolats situats a la via pública del municipi
40. Aprovació de l’adjudicació del contracte de la prestació de tractaments fitosanitaris i control
biològic en l’arbrat viari i espais verds del terme municipal de Sant Pere de Ribes
41. Aprovació addenda anualitat 2019 del conveni 013/2019 entre l’Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i aquest Ajuntament
42. Llicències d’obres (741209)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 4 de desembre de 2020
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