Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 26 DE NOVEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (05/11/2019)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Baixa dels ciclomotors i motocicleta de renuncia exp. 049/19, 050/19, 051/19 i 052/19
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Justificacions ajuts d’urgència social
8. Ajut d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2019/2020
9. Atorgament ajuts a l’escolarització (assistència i menjador) de la llar d’infants municipal
“Tres Pins” per al curs 2019/2020 (Grup 1)
10. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua de la lar L’Espígol i El
Cargol gestionades per l’empresa Cavall de Cartró
11. Denegació atorgament ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020 (GEE)
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2019: “Rondalla de Les Roquetes” i “Casa de
Andalucia de la Comarca del Garraf”
13. Aprovar la compensació de la factura codi 4677 d’Endesa a càrrec de l’abonament
presentat per la mateixa empresa amb codi 2336
14. Aprovació 2ª justificació econòmica i final ajut “Pressupost Ordinari per al Serveis Local
d’Ocupació” en el marc de les meses de concertació del Pla “Xarxa Governs Locals
2016/2019”
15. Donar compte del balanç dels exercici 2017 i 2018 de la concessió de la Cafeteria
Planetari del Centre Cívic l’Espai
16. Aprovació A/, les DOs pel pagament de tiquets degustació a productors i donar de baixa
els crèdits no disposats i la devolució d’inscripció del Mercat del Cava i la Tapa 2019
17. Aprovació activitat esportiva IX Cursa de Nadal Solidaria de Les Roquetes 2019
18. Aprovar pressupost per instal·lacions tècniques dels vestuaris provisionals de la nova
pista coberta annexa al pavelló de Ribes (GEE)
19. Aprovació pressupost per a la revisió del projecte d’equipaments escenotècnics del
Teatre de Les Roquetes (GEE)
20. Aprovació pressupost per la reparació del parquet del pavelló de Les Roquetes (GEE)
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21. Aprovació justificació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cooperació
Internacional, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i l’Institut Alexandre Galí del
projecte d’intervenció socioeducativa amb persones refugiades a Grècia
22. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2019 a l’entitat “Club Handbol
Ribes”
23. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019: “Societat Cooperativa de
Vallpineda”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
24. Relació de factures
25. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
26. Aprovació padró Servei Teleassistència 2n semestre any 2019
27. Instàncies Rendes (2)
28. Aprovació expedient de contractació, Ple de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, amb modalitat de regulació harmonitzada, per la
contractació d’una borsa d’hores pel servei concurrent de dos tècnics de sistemes
d’informàtica per a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
29. Quota de manteniment del programari de manteniment d’edificis municipals d l’ITEC
(GEE)
30. Aprovació calendari de les oficines d’atenció ciutadana per l’any 2020
31. Aprovació despesa per assistència a judicis
32. Aprovació conveni per la formació pràctica alumne UPC
33. Aprovació despesa dietes i locomoció 2019
34. Pròrroga adscripció Cap administratiu (GEE)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
35. Adjudicació ajuts municipals a l’accés i permanència de l’habitatge de lloguer per l’exercici
2019
36. Aprovar la despesa per l’adquisició d’un vehicle elèctric per la brigada de jardineria (GEE)
37. Canalitzacions per al dipòsits de la font del Parc Pompeu Fabra (GEE)
38. Pressupost honoraris de direcció d’execució d’obra coordinació SS, control i gestió de les
obres de reforma de la pavimentació als carrers 9 de Novembre, Sant Sebastià i Carreró
de la Torreta al nucli de Ribes (GEE)
39. Pressupost paviment formigó de Lafarge, per al Parc Pompeu Fabra (GEE)
40. Subministrament de tanques mòbils per vianants de color groc amb serigrafia (GEE)
41. Compra de materials de construcció per a plans d’ocupació(GEE)
42. Adjudicació de les obres per dur a terme la supressió de barreres arquitectòniques C/ Prat
de la Riba al nucli de Les Roquetes (GEE)
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43. Aprovació retornament de les factures emeses per Aigües de SPR i Sorea
44. Aprovació addenda projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic de Sant Pere de Ribes i estudi de seguretat i salut
45. Pagament costes RCA 85/2017-E interposat pel Sr. I.P.C.
46. Aprovació definitiva del revisat del projecte d’urbanització de la UA-19 La Fabrica Tèxtil
Miret
47. Admissió a tràmit del document inicial estratègic del Pla Parcial del Sector SUPP-4, Les
Parellades – Can Giralt, i documentació d’avanç de planejament
48. Aprovació inicial del projecte i EBSS per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials
als nuclis de Ribes i Les Roquetes
49. Aprovació retornament factures errònies manteniment ascensors
50. Aprovació nou contracte de lloguer aparcament (plaça 55 P. Central)
51. Autorització transmissió dret d’ús plaça aparcament núm. 7 VDP
52. Llicències d’obres (911126)
L’Alcaldessa,

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