Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió Ordinària de La Junta de Govern Local, 22 de juny de 2021, a les
16:00 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: 15/06/2021
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres.

3. Territori. Expedient: 060302/2021/1 :
Aprovació certificacions d’obra relatives a l’actuació 16 Pla Director: 3 i 4 del
projecte executiu i, 1 i 2 del modificat d’obra, i la obligació reconeguda de
les factures amb codi 12021001342 / 12021001852 / 12021001651 / 12021001652
4. Territori. Expedient: 020107/2021/87 :
Alliberar els diners de les obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de
l’accessibilitat a la via publica c/ Creu de Palou i c/ Olivella al nucli urbà de Ribes. AD12021000013309

5. Territori. Expedient: 020107/2021/76 :
Renúncia de les obres de millora de l’enllumenat públic en relació als pressupostos participatius
2018: poble ben il.luminat, poble segur per a tots i aprovació de nova ad per assumir la factura
de l'empresa ETRA BONAL, SA

6. Cultura. Expedient: 020107/2021/95 :
Petits castells de focs Festa Major de Sant Pere 2021

7. Cultura. Expedient: 020107/2021/79 :
Aprovació autorització i disposició de despesa pel servei de consergeria al CC Local els mesos
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de juliol i de setembre a desembre del 2021

8. Alcaldia - Presidència. Expedient: 020107/2021/89 :
Contractació anuncis l’Altaveu de Sant Pere de Ribes

9. Alcaldia - Presidència. Expedient: 020107/2021/93 :
Aprovació AD TEGAR per distribució i repartiment cartelleria
10. Cultura. Expedient: 020107/2021/97 :
Aprovar el contracte menor pel material pirotècnic de les colles de foc per la Festa Major de
Sant Joan a Les Roquetes amb l'empresa PIROTÈCNIA IGUAL.

11. Cultura. Expedient: 020107/2021/94 :
Aprovar el contracte menor amb l'empresa ISEL AUDIOVISUALS pels muntatges de so i llum
previstos per la festa major de Sant Joan de les Roquetes '2021.

12. Cultura. Expedient: 020107/2021/96 :
Aprovar el contracte menor amb l'empresa PIROTÈCNIA IGUAL pels espectacles pirotècnics
per la festa major de Sant Joan a les Roquetes.

13. Tresoreria. Expedient: 02030106/2021/115 :
RETORNAMENT DE FIANCES – runes, residus de la construcció, excavació, i reposició de
mobiliari urbà i paviments.

14. Tresoreria. Expedient: 02030106/2021/116 :
RETORNAMENT DE FIANCES – runes, residus de la construcció, excavació, i reposició de
mobiliari urbà i paviments.

15. Tresoreria. Expedient: 02030106/2021/118 :
RETORNAMENT DE FIANCES – runes, residus de la construcció, excavació, i reposició de
mobiliari urbà i paviments.

16. Rendes. Expedient: 020404/2021/22 :
Edició i aprovació liquidació part proporcional exercici 2021, taxa gestió residus Rbla Garraf.
48-60, bxs. 8, per alta activitat.
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17. Serveis Socials. Expedient: 040901/2021/46 :
Atorgament Ajut de Menjador Centre TEGAR curs 2020/2021

18. Serveis Socials. Expedient: 040901/2021/44 :
Ajuts d’urgència social justificats

19. Educació. Expedient: 110701/2021/13 :
Aprovar reconèixer les obligacions dels justificants de subvencions de preu públic per
assistència i menjador de la llar d’infants Els Tres Pins (atorgaments 1, 2, 3 i 4) corresponents
als mesos de Gener a Maig de 2021, curs escolar 2020-2021.

20. Cultura. Expedient: 020104/2021/8 :
Resolució sol·licitud 2020016783 de la Comunitat de Propietaris c/ Antoni Gaudí, 5-7

21. Hisenda i Serveis Econòmics. Expedient: 0202010502/2021/19 :
Relació de factures 21_2021, JGL 22/06/2021

22. Rendes. Expedient: 02040402/2021/96 :
Baixa rebut, devolució ingressos indeguts, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa
gestió recollida de residus domèstics, per concessió bonificació per la utilització de la deixalleria
municipal, exercici 2021

23. Rendes. Expedient: 02040402/2021/95 :
Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió recollida de residus
domèstics per concessió bonificació utilització de la deixalleria municipal, exercici 2021

24. Rendes. Expedient: 02040402/2021/97 :
Desestimació exempció del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics
exercici 2021

25. Rendes. Expedient: 02040402/2021/92 :
Estimació exempció del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics per
a l’exercici 2021. Baixa rebut i devolució d’ingressos indeguts.
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26. Rendes. Expedient: 02040402/2021/94 :
Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió recollida de residus
domèstics per concessió bonificació per la utilització de la deixalleria municipal, exercici 2021

27. Rendes. Expedient: 02040402/2021/93 :
Estimació exempció del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics
exercici 2021. Baixa rebut i devolució d’ingressos indeguts

28. Cultura. Expedient: 120101/2021/1 :
Aprov. Activitats Festa Major Sant Pere 2021

29. Territori. Expedient: 01040604/2021/21 :
Pròrroga del contracte de manteniment de les fonts ornamentals clorades

30. Territori. Expedient: 01040604/2021/16 :
Segona pròrroga del contracte del servei de recollida d’aigües residuals al dipòsit de Can
Lloses

31. Salut Comunitària. Expedient: 040407/2021/1 :
Adhesió i Participació Programa “Servei Local de Teleassistència 2021-2024 i aprovació de
complement de l’AD 12021000003516

32. Territori. Expedient: 060908/2021/5 :
Aprovació nou contracte de lloguer (Traster núm. 42 P. Central)

33. Territori. Expedient: 060910/2021/7 :
Aprovació nou contracte lloguer (Pàrquing 28 P. Cental)
34. Territori. Expedient: 060910/2021/6 :
Aprovació nou contracte lloguer (Pàrquing 34 VDP)
35. Territori. Expedient: 0604/2021/1 :
Aprovar la certificació d’obra núm. 11 del modificat d’obra del projecte executiu fase 2 de la
reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila.
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36. Cultura. Expedient: 0604/2021/5 :
Aprovació de la certificació d’obra número 6 de la reforma i ampliació de la biblioteca Josep Pla
de les Roquetes.

37. Recursos Humans. Expedient: 02030207/2021/26 :
Assistències judicis
38. Recursos Humans. Expedient: 02030207/2021/18 :
Pagament tribunals
39. Territori. Expedient: 060304/2021/2 :
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i única per les obres de tancament dels contenidors
soterrats els Colls al nucli urbà de les Roquetes, així com la factura corresponent al codi
12021001911

40. Cultura. Expedient: 02020502/2021/113 :
Aprovació del conveni de la subvenció ordinària entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’entitat Associació el Duc de les Roquetes del Garraf i atorgament de la subvenció
corresponent al 2021

41. Desenvolupament Econòmic. Expedient: 02020501/2021/108 :
Aprovació justificació dels crèdits de fons per al foment del turisme amb la finalitat de promoció
turística dels dos semestres compresos entre abril i setembre de 2019

42. Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI. Expedient: 02020501/2021/92 :
Acceptació recurs econòmic de l’Institut Català de les Dones a l’ajuntament de Sant Pere de
Ribes per a la prestació del servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere.

43. Cultura. Expedient: 02020501/2021/23 :
Acceptació subvenció OSIC per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques 2021

44. Territori. Expedient: 02010703/2021/170 :
APROVAR la validació de la despesa a efectes econòmics i aprovar l'autorització, disposició i el
reconeixement de l'obligació de la factura 12021002086 emesa per DIARI OFICIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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45. Animals. Expedient: 02010703/2021/168 :
Validació de despesa a efectes econòmics i aprovar l’Autorització, Disposició i Reconeixement
de l’Obligació de la factura núm. 12021002090, corresponent a la Quota AIAC pel 2021 del
Consell Col·legi de Veterinaris de Catalunya

46. Territori. Expedient: 02010703/2021/160 :
APROVAR la validació de la despesa a efectes econòmics i aprovar l'autorització, disposició i el
reconeixement de l'obligació de les factures 12021001892 i 12021001893 emeses per
ZARZOSO I CATASUS, S.L.

47. Territori. Expedient: 02010703/2021/169 :
APROVAR la validació de la despesa a efectes econòmics i aprovar l'autorització, disposició i
obligació reconeguda de la factura amb codi 12021002080 emesa per Q8 ENERGY

48. Governació. Expedient: 02010703/2021/167 :
Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda de la factura núm. CL2021016 (RF 2081).
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