Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 26 de març de
2019, a les 12:30h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, per a tractar
els assumptes que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la
sessió indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant
l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Ajuts d’urgència social a justificar
5. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós febrer 2019
6. Justificació subvenció Diputació de Barcelona suport a la gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les associacions de comerciants: Fem Ribes per l‘any 2018.
7. Justificació subvenció Diputació de Barcelona pels tallers d’estudi assistit de Ribes
(18/Y/256072) per a l’any 2018.
8. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
en l’àmbit de dones i LGTBI Codi XGL 18/Y/255688.
9. Aprovació compensació hores de més de servei de gener i febrer concessió de la zona
esportiva del pavelló municipal Miguel Meca Torres.
10. Aprovació conveni per la formació pràctica en centres de treball del cicle formatiu de
grau superior d’integració social, a través del centre docent Institut Obert de Catalunya.
11. Aprovació justificació Associació “El Casal de jubilats i pensionistes de les Roquetes”
2018.
12. Aprovació del balanç de tancament de la caixa efectuada per la gestió de la barra de
Carnaval de Ribes 2019.
13. Validació a efectes econòmics de la despesa i aprovació de la obligació reconeguda de
la factura núm. 12019000703 Quota observatori de les dones en els mitjans de
comunicació (GEE).
14. Aprovació d’autorització de despesa per realitzar la sortida de fi de curs del grup de
joves del Centre Obert Les Roquetes i el Centre Obert de Ribes “La Casota” a la casa
de colònies “Els Olivers”.
15. Aprovació autoritzacions despesa subcomunitat del Mercat La Sínia 2019 i
reconeixement obligacions quotes dels mesos de gener a març 2019.
16. Aprovació de la justificació econòmica subvenció programa de salut pública. Municipis
cardioprotegits. Desfibril.ladors.
17. Justificació subvenció Diputació de Barcelona accions de promoció del mercat municipal
a l’any 2018.
18. Justificació subvenció Diputació de Barcelona Escola Municipal de Persones adultes de
Sant Pere de Ribes (18/Y/256077) per l’any 2018.
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19. Justificació subvenció regulada mitjançant el conveni de col·laboració Agència NODE
Garraf i Ajuntament de Sant Pere de Ribes per “Centre de serveis avançats a les
empreses del Garraf” en el marc del catàleg ajuts Diputació de Barcelona 2018.
20. Aprovació justificació econòmica Programa treball i formació 2017, Expedients 2017PANP-12-SPOO-00113 i 2017-DONA-12-SPOO-00113.
21. Justificació subvenció Diputació de Barcelona Dinamització i consolidació del CCU Les
Roquetes i el CUU de Ribes per a l’any 2018.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
22. Relació de factures.
23. Aprovació padró Taxa gestió residus municipals 2019
24. Aprovació padró Taxa inspecció calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments industrials i
comercials, exercici 2019.
25. Reclamació pagament danys ocasionats a l’enllumenat públic al C/ Carç, 59 del nucli de
Ribes d’aquest terme municipal.
26. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 per l’adequació de l’Av. Catalunya entre
Passatge Ter i Passatge Foix al nucli de les Roquetes, així com de la factura amb codi
núm. 12019000637.
27. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 i última de les obres d’enderroc de la passera
d’accés al parc Pompeu Fabra del nucli de Les Roquetes, així com de la factura codi
12019000842.
28. Baixa 2n, 3r i 4t trimestre 2019 pel concepte de taxa per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa, per baixa activitat.
29. Proposta 4/2016 préstec reintegrables(GEE).
30. Donar compte sobre la relació de treballs i obres de manteniment executades per Sorea
com a concessionària del servei de clavegueram corresponent a l’any 2018.
31. Donar compte dels imports previstos per manteniment i reparacions de la xarxa de
clavegueram per l’any 2019, per la concessionària Sorea, SAU.
32. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
auxiliar administratiu/va.
33. Retornament de Fiances.
34. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert, per a la contractació de l’execució
de les obres descrites en el Projecte constructiu i EBSS per a les obres de millora de la
Xarxa de clavegueram de Sant Pere de Ribes-Actuació núm. 9 del Pla Director.
35. Validació autoritzacions i disposicions de despeses 2019.
36. Justificació programa de suport als ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació
ciutadana (17/Y/235470) corresponent a l’any 2018.
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 22 de març de 2019
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