Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 30 DE JULIOL 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (16/7/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Relació aportacions grups polítics municipals nova legislatura 2019
5. Proposta econòmica contractació pòlissa assegurances edificis municipals, pel període
25/08/2019 al 24/08/2020 (GEE)
6. Baixa de vehicles de renuncia exp. 053/19, 054/19 i 060/19
7. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal – publicats al BOE del 23/01/19
8. Desestimació reclamació Responsabilitat Patrimonial
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Ajuts d’urgència social (2)
10. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós juny 2019
11. Ajut d’urgència social a justificar i ajuts per alimentació – Targeta moneder
12. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de
menjador del Centre TEGAR curs 2019/2020
13. Aprovació de la programació nits d’estiu a Les Roquetes
14. Atorgament de les subvencions per a projectes de millora de locals d’entitats culturals
de Sant Pere de Ribes a les entitats “Els Xulius”, “Centre Parroquial” i “GER”
15. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
16. Aprovació justificant núm. 9 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol”,
corresponent al mes de juny de 2019
17. Aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Fundació INFORM per
a l’exercici 2019
18. Renúncia de subvenció atorgada a la “Fundació Privada Vida Útil” a Projectes de
Cooperació al Desenvolupament 2017
19. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2019 entitats: “SEA AMPA
Parellades”, “Penya Ribes”, “Basquet Ribes”, “Club Patinatge Artístic Ribes” i “AEE Ins
Can Puig”
20. Aprovació adjudicació del contracte de servei per a la redacció dels projectes bàsics i
d’execució i estudis complementaris del projecte d’ampliació i reestructuració interior del
Centre Cultural “El Local” resultant del concurs de projecte amb intervenció de jurat
21. Dinamització Projecte Consell d’Infants 2019/2020 (GEE)
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22. Aprovació pressupost pel subministrament i muntatge de taules de pícnic per les
piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA,
DEMOCRATICA

PLANIFICACIÓ

ESTRATÈGICA

I

QUALITAT

23. Relació de factures
24. Retornament fiances
25. Baixa liquidacions preu públic servei Teleassistència
26. Instància Rendes
27. Aprovació proposta de declaració de crèdits incobrables de tributs núm. fra. 18006 i
18008, i de multes relació núm. 18042, a proposta de l’Organisme de Gestió Tributària
28. Validació despeses a efectes econòmics i autoritzar el reconeixement de les obligacions
(2 GEE)
29. Contractació serveis de control de legionel·losis a les escoles (GEE)
30. Servei tècnic de manteniment integral desfibril·ladors (GEE)
31. Aprovació validació acceptació de la subvenció operació GO03-000842 del PO FEDER
de Catalunya 2014/2020 per a l’actuació Centre d’Interpretació dels Americanos
32. Contractació servei de substitució bateries SAI de l’edifici Plaça de la Vila 1 (GEE)
33. Adscripció Cap administratiu (GEE)
34. Canvi de departament a efectes econòmics
35. Aprovació de despesa per assistència a judicis
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
36. Aprovació de la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut, designació
responsable de la DO i CSS i adjudicació de les obres per l’adequació de la parada 12
del Mercat La Sínia
37. Justificació despeses actuació reforma, condicionament rehabilitació habitatges
municipals o cedits (DIBA _Catàleg 2018 Codi 18/Y/252472)
38. Aprovació obligació reconeguda agost 2019 relativa al conveni i l’addenda “Projecte
Reincorpora’t” entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa d’inserció NOU
SET, SCCL per a l’execució del Projecte Sant Pere de Ribes Inclusió
39. Aprovació obligacions reconegudes d’ajuts d’urgència de transport i incentius de
sol·licituds presentades durant el me de juny – Programa UBICAT 2018
40. Aprovar pressupost núm. 124, adequació habitatge social (GEE)
41. Aprovar pròrroga contracte del servei de neteja viària complementària
42. Liquidació ajut tècnic concedit per la Diputació de Barcelona per l’anàlisi de la propietat i
viabilitat jurídica de la desclassificació de sòls a la urbanització Can Lloses – Can
Marcer
43. Confirmar l’operació instal·lació xarxa calor biomassa per a edificis municipals, calderes
de biomassa i xarxa de calor a les Roquetes (FEDER- Consell Comarcal del Garraf)
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
44. Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules administratives particulars
del contracte, mitjançant procediment obert, per a la construcció d’un centre de
producció i acopi de Biomassa a Sant Pere de Ribes
45. Aprovar la correcció d’errada en import total aprovat del projecte EBSS per la reparació
dels elements metàl·lics de les façanes de l’edifici Vinya d’en Petaca al nucli de les
Roquetes
46. Aprovació retornament de les factures emeses per Aigües de SPR i Sorea
47. Llicències d’obres (670730)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 26 de juliol de 2019
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