Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 8 D’OCTUBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (24/9/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
5. Modificació de pressupost exp. 15/2019
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
6. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal – publicats al BOE del 31/07/2019
7. Baixa de vehicles de renuncia exp. 064/19, 089/19, 090/19, 091/19 i 092/19
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
8. Ajuts d’urgència social
9. Baixa disposicions de crèdits no justificats de, la convocatòria d’ajuts llars d’infants “Els
Tres Pins” i “El Cargol” i baixa autoritzacions de crèdits no disposats, curs escolar
2018/2019
10. Aprovació justificant núm. 11 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol”,
corresponent als endarreriments de febrer a juliol de 2019
11. Aprovació atorgament i justificació ajuts de llibres i material escolar curs 2019/2020
(GEE)
12. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres d’adequació de la parada 12 del
Mercat Municipals La Sínia
13. Aprovació reconeixement obligacions de les quotes d’octubre, novembre i desembre
2019 de la subcomunitat del Mercat La Sínia
14. Aprovació de l’activitat esportiva “9ena Mitjà Marató Rural de Ribes” organitzada per la
Penya Ribes amb motiu de la castanyada
15. Aprovació ampliació horari del servei d’atenció psicològica per a dones del Servei
d’Informació i Atenció per a Dones
16. Aprovació conveni amb l’AECC – Catalunya contra el Càncer
17. Aprovació de l’acceptació de la subvenció programa de formació amb compromís de
contractació per entitats de formació convocatòria 2019 (Programa SEFED FCC 2019)
18. Aprovació expedient contractació i Plec de clàusules administratives i Plec prescripcions
tècniques, procediment obert, subministrament, en règim de lloguer, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal a determinats espais públics,
carrers i equipaments municipals, per les campanyes de Nadal anuals 2019/2020 i
2020/2021
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19. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona del recurs “Beques
esportives per prevenir el risc d’exclusió” codi 19/Y/267278
20. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions de Projectes de
Cooperació al Desenvolupament 2019
21. Aprovació memòria final subvenció Cooperació Internacional 2017 “Associació Garraf
Coopera”
22. Aprovació memòria final subvenció de Cooperació al Desenvolupament 2017 de la
“Fundació Kalilu Jammeh”
23. Aprovació memòria final subvenció de Cooperació Internacional 2017 de la “Associació
Médicos Peruanos”
24. Aprovació memòria final subvenció de Cooperació Internacional 2017 de la “Acció
Solidària i Logística”
25. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Agrupació de Balls Populars de Les
Roquetes”
26. Aprovar disposició i obligació reconeguda corresponent factura, presentada per
SERVILANT GESTIÓN I SERVICIOS, SL (GEE)
27. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 entitat “Associació Dimonis
de Ribes” – Inversions
28. Declaració caducitat del procediment anterior, i aprovació inicial del projecte bàsic i
d’execució, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte i la
documentació necessària en matèria d’incendis de la reforma i ampliació de la biblioteca
Josep Pla de Les Roquetes
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
29. Relació de factures
30. Retornament de fiances (GEE)
31. Aprovar la factura núm. 49/19 de DILME FABRE TORRAS ASSOCIATS, SL, signada
fora de termini (GEE)
32. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa
33. Pròrroga adscripció Cap administrativa (GEE)
34. Aprovació expedient de contractació, Ple de clàusules administratives i Plec
prescripcions tècniques, mitjançant procediment obert, amb modalitat de regulació
harmonitzada, de servei de telecomunicacions (veu i dades) per a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
35. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la execució de les obres descrites en el revisat del projecte
executiu Fase 2 de la reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila
36. Aprovació obligacions reconegudes d’ajuts d’urgència de transport i incentius de
sol·licituds presentades durant el mes de setembre – Programa Ubicat 2018
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37. Aprovació altes, baixes, renovacions i canvis de nom dels horts urbans municipals
38. Aprovar pressupost pels treballs calefacció en estances departament Informàtica a la
Vinya d’en Petaca (GEE)
39. Aprovació expedient contractació, Plec de clàusules administratives i Plec prescripcions
tècniques, mitjançant procediment obert, amb modalitat de regulació harmonitzada dels
contracte de servei de neteja d’edificis, dependències i locals municipals de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes
40. Aprovar pressupost pels treballs de millores a la instal·lació de climatització de l’edifici
de la Vinya d’en Petaca al nucli de Les Roquetes (GEE)
41. Aprovació definitiva del 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, 4 d’octubre de 2019
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