Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIJOUS 27 DE DESEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (11 de desembre de 2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
6. Modificació adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2018 (exp.
2005/217)
7. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós desembre 2018
8. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis octubre, novembre i desembre 2018
9. Concessió d’atorgament d’ajuts per al transport interurbà per a pensionistes, jubilats i
discapacitats
10. Aprovació memòria valorada per a la sectorització del Casal per a la Gent Gran i Centre
de Dia de Les Roquetes i adjudicació dels treballs (GEE)
11. Aprovació despesa a l’empresa Raul Batalla Tebar pel subministra i col·locació parquet
flotant sintètic escola Les Roquetes (GEE)
12. Aprovació justificant núm. 3 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs escolar
2018/2019
13. Aprovació justificant núm. 4 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
14. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants “El Cargol” a partir del mes de
desembre per assistència i menjador de l’exp. 32/2018
15. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua d’equipaments
municipals gestionats per una empresa concessionària
16. Justificacions i anul·lacions ajuts de transport adaptat 2018
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat “Associació Colla
del Drac Petit de Ribes”
18. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2018, a l’entitat “Club Basquet
Roquetes”
19. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2018, a l’Associació Futbol
Sala de les Roquetes del Garraf”
20. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2018, a l’entitat “GER Secció
Esportiva”
21. Aprovació justificació subvenció nominal a l’AMPA de l’Institut Alexandre Galí per finançar
el projecte d’intervenció TIS 2018
22. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 manteniment escola “Els Costarets”
23. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 AEE INS Alexandre Galí
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

24. Aprovació justificació subvenció per a projectes de millora de locals 2017 de l’entitat “Els
Xulius”
25. Aprovació conveni per la formalització pràctica amb l’Institut Alexandre Galí per la
realització de pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social
26. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per activitats
esportives locals (esdeveniments i programes esportius), programa d’esport inclusiu i
millora del material inventariable 2018
27. Aprovació del pressupost per la millora de la il·luminació de dues pistes de tennis Ribes
Can Macià (GEE)
28. Donar de beixa operacions prescrites de 2003
29. Aprovació compensació consum aigua segons contracte de la concessió de la zona
esportiva del pavelló municipal Miguel Meca Torres 2018
30. Aprovació compensació hores de més de servei per ús de les entitats esportives sense
ànim de lucre de la concessió de la zona esportiva del pavelló municipal Miguel Meca
Torres
31. Aprovació pressupost 5047 d’Instal·lacions Requejo, SL
32. Aprovació de la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut i adjudicació de les
obres de l’adequació dels locals núm. 4 i núm. 6 situats a la Pl. Vinya d’en Petaca núm. 6
i núm. 5 respectivament, ales Roquetes (GEE)
33. Aprovació memòria valorada i estudi de seguretat i salut de les obres d’adequació del
Local 1 del mercat municipal La Sínia i adjudicació a ALVID (GEE)
34. Aprovació pressupost definició atributs de la Marca Sant Pere de Ribes dins acció A5 de
l’estudi estratègic turisme de Sant Pere de Ribes: AD Fase 1 i ADFUT Fase 2 (GEE)
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
35. Relació de factures
36. Aprovació baixa operacions pressupostàries d’exercicis tancats
37. Aprovació fraccionament import deute lloguer i despeses comunitat 2018 i part
proporcional despeses de comunitat dels exercicis 2015/17
38. Compensació parcial import pagaments tiquets degustació productor Mercat del Cava i la
Tapa 2018 amb deutes taxa taules i cadires 2018 2n. i 3r. trimestres
39. Devolució ingrés indegut per duplicitat de l’autoliquidació 201841386
40. Inscripcions curs
41. Aprovació pagament de productivitat per responsable de torn agents 2n. semestre 2018
42. Aprovació factures de despesa dietes, locomoció i altres 2018
43. Aprovació del retornament de la factura emesa per Llonch-Clima, SL
44. Acceptar renúncia encàrrec i anul·lació autorització despesa treballs de manteniment de
jardineres al C. Eduard Maristany
45. Aprovar memòria valorada, EBSS i pressupost de les obres reparació pavimentació
asfàltica a l’Av. Montseny (GEE)
46. Adjudicació dels treballs necessaris per l’afectació dels serveis existents a la instal·lació
de la canonada DN 200 d’aigua a l’Av. Catalunya (GEE)
47. Aprovar pressupost de diagnosi i documentació tècnica edifici UA-1 (GEE)
48. Aprovació del retornament de la factura emesa per SECE, SA
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49. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les obres
descrites en el projecte de supressió de barreres arquitectòniques i la millora de
l’accessibilitat al C. dels Cards al nucli de Ribes
50. Ampliació contracte de neteja dels edificis municipals
51. Retornament aval cte. Obres del projecte d’urbanització d’obertura del vial d’accés a la
llar d’infants Les Parellades
52. Donar audiència operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del
Polígon 1 B dels sector Can Pere de la Plana
53. Aprovar pressupost tanca Cadí (Mas Alba) (GEE)
54. Aprovar revisió projecte de reparació i rehabilitació Casa de la Vila. Fase 2 (GEE)
55. Aprovació memòria valorada i contractació treballs forestals per a la prevenció d’incendis
a la urbanització “Els Girabals”, franja perimetral, anells immediats i zones de baixa
combustibilitat (GEE)
56. Adjudicació treballs de millora forestals a les parcel·les R32/1, R34/1 i passatge mestrals
a la urb. Mas Alba (GEE)
57. Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del Polígon 1 Els
Cards
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 20 de desembre de 2018
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