Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 22 D’OCTUBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (08/10/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Relació aportació grups polítics municipals ERC i FEM POBLE – nova legislatura any
2019
6. Aprovar l’acceptació de la donació de documentació
7. Aprovació de desballestament de set patinets i un cotxet abandonat dipositats
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
8. Ajuts d’urgència social
9. Justificacions de bonificacions menjadors Casal Avis setembre 2019
10. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós setembre 2019
11. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
de les escoles bressols de titularitat municipal curs 17/18
12. Aprovació atorgament i justificació ajuts de llibres i material escolar per al curs
2019/2020 (GEE)
13. Aprovació del pressupost (empresa KULTURA – Idees i Estrateg pel Patrimoni) per
l’elaboració projecte Museogràfic del Centre d’Interpretació dels Indians GEE)
14. Justificació de la realització de les obres de les subvencions concedides d’arranjaments
de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social del
municipi de Sant Pere de Ribes pel 2019
15. Aprovació retorn de la factura 29/2019 de la Fundació Marcet per la gestió del mes de
març
16. Baixa autoritzacions de despesa addenda projecte per a la reparació del camí d’accés i
dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes
17. Aprovació retorn de la factura ACT-12319 d’ACTURA 12 SL
18. Aprovació expedient de contractació, Plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, mitjançant procediment obert, amb modalitat de regulació
harmonitzada, dels serveis de consergeria i coordinació de les instal·lacions esportives
municipals del pavelló de Ribes
19. Validació de l’acceptació i justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona: Fons de Prestació Activitats Culturals de les Festes Majors
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20. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 a l’entitat “Associació la
Mesa Negra”
21. Aprovació certificacions d’obra número 5 i 6 de la Rehabilitació del Teatre de Les
Roquetes
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
22. Relació de factures
23. Retornament de fiances (GEE)
24. Aprovació calendari fiscal 2020
25. Instàncies Rendes
26. Baixa fraccions rebut C. Ramón Llull, 3-5 compensació, edició i aprovació liquidacions
exercici 2019, C. Ramón Llull, núm. 3 i C. Ramón Llull, núm. 5, pel concepte Taxa gestió
de residus
27. Deixar sense efecte la baixa de la concessió de la llicència de reserva d’espai de domini
públic per a l’entrada i sortida de vehicles – guals per impagament de la taxa
28. Aprovació bases borsa de treball Tècnic/a Mitjà de Medi Ambient
29. Assumpció major responsabilitat i pagament productivitat
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
30. Pagament derrama CCPP Eduard Maristany, 14
31. Aprovació desestiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer (Pl. 3
VDP)
32. Resolució
de
revocació
de
la
subvenció
SOC
atorgada,
expedient
10/EELL/120/0053087 accions formatives adreçades prioritàriament treballadors en
situació de desocupació 2010
33. Aprovar proposta d’honoraris del projecte de reparació d’edifici d’habitatges al C/ Dr.
Ferran 55-57 (GEE)
34. Aprovació acord disponibilitat d’ús d’espais a FEMAREC per a la formació
subvencionada per a persones treballadores a precari
35. Aprovació de la justificació d’ajuts a empresa 2019 del Grup 1
36. Aprovar l’autorització, la disposició i l’obligació reconeguda de la factura per les
despeses de manteniment del període del novembre 2018 al setembre 2019,
corresponents a la parcel·la núm. 9, del subsector 1, Rambla del Garraf del sector
SUPP-12, propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
37. Acceptació i formalització preacord meses de concertació del pla “Xarxa de Governs
Locals 2016/2019”
38. Modificació llicència de parcel·lació 3/2017
39. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
factura, per lloguer de la bastida durant 1 mes, per la rehabilitació de la façana de la
deixalleria (GEE)
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40. Adjudicar instal·lació de tanca de 2 mts. d’alçada per al nou Pipi can al C. Doctor
Fleming, al Parc Pompeu Fabra (GEE)
41. Aprovar honoraris de direcció d’obra de les obres de reforma de la pavimentació als
carrers 9 de novembre, carreró de la Torreta i C/ Sant Sebastià al nucli de Ribes (GEE)
42. Aprovació i adjudicació dels treballs d’arranjament del camí de Puigmoltò (GEE)
43. Aprovació i adjudicació dels treballs d’arranjament del tram de camí que transcorre
paral·lel a la carretera BV-2113 i que va del accés nord de Puigmoltò fins al camí de la
Masia del Carç (GEE)
44. Adequació de la vorera d’accés als locals de l’edifici UA-1 (GEE)
45. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a l’execució de les obres descrites en el projecte per a la millora
de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i
comandament 8 situat al C. mare de Deu de Montserrat cantonada C. Nou al nucli urbà
de Ribes
46. Aprovació certificació d’obres núm. 5 per la construcció d’edifici de bar i lleure al pícnic
Vilanoveta, així com la factura
47. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a l’execució de les obres descrites en el projecte per a la
reparació dels elements metàl·lics de les façanes de l’edifici de la Vinya d’en Petaca al
nucli de Les Roquetes
48. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a l’execució de les obres descrites en el projecte constructiu per
a les obres de millora de la xarxa d’aigua potable al sector de Mas d’en Serra del nucli
de Les Roquetes
49. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a l’execució de les obres descrites en el projecte de reforma i
pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i Carreró de la Torreta del nucli
de Ribes
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 18 d’octubre de 2019
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