Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, divendres dia 27 de
desembre de 2019, a les 16:00 h. 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 en funcions.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (03/12/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació pressupost exp. 20/2019
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Concessió de subvencions d’ajuts per al transport adaptat 2019
7. Aprovació de la pròrroga del conveni i l’addenda relatius al projecte “Reincorpora’t entre
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa de reinserció social Nou Set, SCCL per a
l’execució dels plans d’ocupació municipals de 2020
8. Aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut obres de les
rehabilitació de les cobertes i elements estructurals de l’escola Les Roquetes i contractació
de les obres, mitjançant contracte menor
9. Aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut obres de les
rehabilitació de la coberta del gimnàs de l’escola la Riera de Ribes i contractació de les
obres mitjançant contracte menor
10. Aprovació justificació subvenció Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Pere de
Ribes 2019
11. Aprovació de la disposició i obligació dels premis del XX Concurs Literari de Narrativa Curta
els Cinc Pins 2019
12. Aprovació de l’autorització de despeses del primer modificat de l’obra del projecte executiu
en fase 1 d’una pista poliesportiva coberta al C. Cristòfol Mestre del nucli de Ribes, retorn
de les millores al contractista i aprovació del segon modificat
13. Aprovació certificació d’obra núm. 1 de l’adequació i consolidació arquitectònica del Castell
de Ribes Fase 1
14. Baixa de crèdits no disposats de les autorització de despeses
15. Aprovació de l’addenda del projecte d’escenotècnia i de subministrament d’equipaments de
maquinaria escènica, il·luminació espectacular i equips audiovisuals del teatre de Les
Roquetes
16. Aprovació bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la matricula
d’estudis universitaris i per a despeses de transport dels joves que cursaran ensenyaments
d’educació post obligatòria per al curs 2019/2020
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17. Aprovació justificació addenda fitxa 3 d’ampliació dels serveis de la fitxa 1 (servei
d’informació i atenció a les dones) – pacte d’estat en matèria de violència de gènere, del
contracte programa 2019, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’Institut
Català de les Dones i l’Ajuntament, per a l’exercici 2019
18. Aprovació atorgament de la convocatòria de subvencions de projectes de cooperació al
desenvolupament 2019
19. Autorització publicitat dinàmica oral Fundació Pascual Maragall
20. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per l’OSIC per a l’adquisició de llibres i
diaris 2019
21. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 entitats: “Agrupació Social i Cultural de
Puigmoltò”, “AMPA IES Xaloc”, Grup d’Estudis Subterranis del Garraf”, “Associació de
Futbol Sala de Les Roquetes”
22. Aprovació expedient contractació, Plec clàusules administratives i tècniques, mitjançant
procediment obert, dels serveis de consergeria i coordinació de les instal·lacions esportives
municipals del camp de Futbol de Les Roquetes
23. Aprovació expedient contractació, Plec clàusules administratives i tècniques, mitjançant
procediment obert, per la contractació dels subministrament dels mòduls dels nous
vestidors annexes del pavelló municipal de Ribes, al C. Enric Morera
24. Aprovació expedient contractació, Plec clàusules administratives i tècniques, mitjançant
procediment obert, per la contractació subministrament i instal·lació dels equipaments i
condicionament esportiu de la nova pista coberta annexa del pavelló de Ribes
25. Acceptació conveni de col·laboració per executar el programa SEFED entre la Fundació
Inform i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb vigència 1 d’octubre del 2019 al 30 de
setembre de 2020 i aprovació disminució import sol·licitud de la subvenció del programa
formació amb compris de contractació 2019
26. Aprovar autorització de despesa i disposició pel projecte de reubicació dels lavabos del
mercat La Sínia (GEE)
27. Aprovació anul·lació contracte menor degut a canvis del projecte inicial de les obres del bar
del pavelló de Les Roquetes l’adjudicació Sr. T.G (GEE)
28. Aprovació de la despesa per al subministrament i muntatge d’una unitat de climatització per
al menjador escola Riera de Ribes (GEE)
29. Aprovació AD del projecte executiu de la instal·lació de la climatització del Centre Cívic Les
Roquetes (GEE)
30. Aprovar pressupost per les obres de millora per la reparació del parquet al pavelló de Les
Roquetes (GEE)
31. Aprovació memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i adjudicació de les obres per
les obres per les instal·lacions dels mòduls de vestidors annexos al pavelló de Ribes (GEE)
32. Aprovar pressupost substitució lluminàries exteriors i instal·lació aigua calenta bar CF. Sant
Pere de Ribes (GEE)
33. Presentant pressupost obres de millores dels vestidors pavelló de Les Roquetes (GEE)
34. Aprovar pressupost per obres d’adequació vestuaris i sala de calderes del pavelló de Les
Roquetes (GEE)
35. Aprovació despesa mobiliari llar d’infants el Cargol (GEE)
36. Aprovació memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i adjudicació de les obres per
les obres pel tancament de l’àmbit de les instal·lacions esportives municipals de tennis de
Ribes (GEE)
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37. Aprovació despesa del manteniment correctiu de les escoles de Sant Pere de Ribes (GEE)
38. Aprovació atorgament i justificació ajuts llibres i materials escolar per al curs 2019/2020
(GEE)
39. Denegació atorgament ajuts llibres i materials escolar per al curs 2019/2020 (GEE)
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
40. Relació de factures
41. Retornament fiances (GEE)
42. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
43. Aprovació retornament aval contracte Treballs de Redacció del Projecte de la Urbanització
de la UA-26 de Rocamar.
44. Aprovació compensació parcial import fiances a retornar de l`autoliquidació 201737356
amb el deute amb l`ORGT.
45. Aprovació compensació parcial import fiances a retornar de l`autoliquidació 201737644
amb el deute amb l`ORGT.
46. Aprovació ingrés fiances a INCASOL dels contractes de lloguer corresponents als mes de
novembre de 2019.
47. Aprovació factura Carlos Castilla Ingenieros.
48. Aprovació conveni per la formació pràctica de l`alumne Marieta Pedraza Liáñez.
49. Aprovació retribucions en concepte d`assistència als processos de selecció dels membres
designats per l`Escola d`Administració Pública de Catalunya durant l`any 2019.
50. Aprovació despesa Subministrament d`equipaments informàtics de sobretaula (GEE).
51. Pròrroga adscripció Sra. C.M.B. al lloc de treball de Cap Administrativa al Departament de
Serveis Territorials (GEE).
52. Reconeixement obligació de la factura 4128 del subministrament de vestuari d`estiu dels
conserges 2019 (GEE
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
53. Obres d'urbanització de l'espai lliure entorn la Creu de Palou coSum una petita plaça al
nucli de Ribes. (GEE)
54. Obres de supressió de barreres arquitectòniques als carrers Olivella i Palou al nucli de
Ribes. (GEE)
55. Formació de pas elevat i millora de l'accessibilitat a la via pública a la cantonada de carrer
Manuel de Falla i Roger de Flor del nucli de Les Roquetes. (GEE)
56. Manteniment del Parc Infantil situat al Parc Pompeu Fabra. (GEE)
57. Presentant pressupost per obra Pompeu Fabra. (GEE)
58. Treballs per la
Vilanoveta.(GEE)
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59. Treballs d'enderroc del dipòsit d'aigua elevat al carrer Can Panxample 47. (GEE)
60. Servei de suport a la brigada per a la detecció automàtica de desperfectes a les calçades
asfaltades del nucli de Roquetes, Rambla del Garraf, Vilanoveta i Mas d'en Serra. (GEE)
61. Honoraris per la gestió de les obres dels plans d'ocupació 2.020. (GEE)
62. Adequació de la pavimentació de la via pública un cop retirats els equips que configuren la
instal·lació dels contenidors soterrats al carrer Garcia Lorca del nucli de Les Roquetes i a la
Plaça Francesc Layret, al carrer Jaume Balmes i al carrer Comtes de Barcelona al nucli de
Ribes. (GEE)
63. Presentant pressupost per la substitució de les reixes de pluvials del C/ Agricultura.(GEE)
64. Subministrament i col·locació de 8 pilones semi-automàtiques a la Plaça Llobregat del nucli
de Les Roquetes. (GEE)
65. Obres de millora de l'accessibilitat al Parc de Rafael Alberti des dels Jardins del Passatge
Foix. (GEE)
66. Obres de rehabilitació de l'estructura del Pont de la Palanca, al nucli de Ribes. (GEE)
67. Aprovació memòria tècnica valorada i EBBS treballs d'obra civil i canalitzacions
necessàries per a la instal·lació d'un nou centre de transformació elèctrica; i adjudicació de
l'execució de les obres. (GEE)
68. Subministrament i col·locació de 9 pilones semi-automàtiques a la Plaça Mercer, al nucli de
Ribes. (GEE)
69. Subministrament i col·locació de 8 pilones semi-automàtiques a la Plaça de la Vila, al nucli
de Ribes. (GEE)
70. Pressupost per a la execució de les obres de instal·lació de la xarxa de pluvials per la font
de Pompeu Fabra. (GEE)
71. Presentant pressupost per diverses actuacions de rejoveniment de les àrees Pl. Salvador
Espriu i Can Pere de la Plana. (GEE)
72. Redacció de projecte executiu i ESS de l'entorn de cementiri de Sant Pere de Ribes. (GEE)
73. Redacció projecte bàsic-executiu i estudi seguretat i salut al carrer Pere II entre els carrers
Agricultura i Ramón Berenguer IV al nucli de Les Roquetes. (GEE)
74. Obres de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques al carrer Roger
de Flor amb el carrer Miquel Àngel. (GEE)
75. Adequació de la pavimentació de la via pública un cop retirats els equips que configuren la
instal·lació dels contenidors soterrats al carrer Garcia Lorca del nucli de Les Roquetes i a la
Plaça Francesc Layret, al carrer Jaume Balmes i al carrer Comtes de Barcelona al nucli de
Ribes. (GEE)
76. Instal·lació d'un joc infantil i millorar la pavimentació a la Plaça de la Vinya d'en Petaca, al
nucli de Roquetes. (GEE)
77. Instal·lació d'un Parc Infantil dins el Parc Rafael Alberti. (GEE)
78. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut del projecte bàsic i d'execució per a la construcció
d'un centre de producció i acopi de biomassa a Sant Pere de Ribes i l'estudi de seguretat.
79. Aprovació de la certificació d'obres núm. 1 per la reforma de locals municipals- Penya
Barcelonista i UCER al nucli de Les Roquetes, així com de la factura amb codi número
12019005657.
80. Aprovació de la certificació d'obres núm. 3 per la reforma interior parcial a l'edifici de Can
Puig (SEFED), així com de la factura amb codi número 12019005287.
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81. Aprovació de la certificació d'obres núm. 2 i última per la construcció d'una font lúdica al
Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes, així com de la factura amb codi número
12019005526.
82. Adquisició portes i pantalles Bloc Dr. Ferran 55-57
83. Aprovació d'autoritzacions de despesa i disposicions pels treballs d'adequació d'un local
per la reubicació de la Sala Cowork a l'Espai Empresa Roquetes.
84. Adjudicació dels treballs per l'execució de les obres reflectides en el projecte de millora de
la xarxa de clavegueram, actuació num. 16 del Pla Director.
85. Aprovar la validació de despesa a efectes econòmics i aprovació d'obligació reconeguda de
la factura de LISANT, codi 2019005524.
86. 122701.- Aprovar l'autorització, la disposició i l'obligació reconeguda de la factura codi núm.
12019005277 per les despeses de manteniment del període de l'octubre 2019 al novembre
de 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.
87. Aprovació del modificat d'obra del Projecte Bàsic i executiu de construcció d'edifici de bar i
lleure al Pícnic Vilanoveta al nucli de Les Roquetes.
88. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques, mitjançant procediment obert, amb modalitat
de regulació harmonitzada, per la contractació del subministrament i substitució per
renovació de lluminàries amb tecnologia led (LOT"), per tal d'eliminar les fonts de llums
existents d'altres tecnologies menys eficients, amb la finalitat d'assolir un estalvi energètic,
complir amb els requeriment de la normativa vigent i gestionar l'enllumenat del terme
municipal de forma més eficient, tot plegat d'acord amb les especificacions i detalls
continguts en el "Projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat
públic de Sant Pere de Ribes.
89. 120304.- Justificació despeses subvenció actuació projecte d'eficiència energètica,
promoció i generació d'energies renovables (Diputació de Barcelona-FEDER- codi
19/X/263871)
90. Aprovació justificació parcial d'actuacions i despeses ADF 307 per l'adequació d'espais per
a la prevenció d'incendis. Període 01/06/19 - 31/10/19, aprovació de segona bestreta.
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 20 de desembre de 2019
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