Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 10 DE DESEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (19/11/2019)

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres NO HI HA DOCUMENTACIÓ
3. Llicències i peticions diverses
3.1. a 3.3. Targetes d’aparcament

APROVATS

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Treballs de senyalització viària de diferents carrers (GEE)

APROVAT

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social

APROVAT

6. Justificacions ajuts d’urgència social

APROVAT

7. Aprovació de les despeses per la sortida de Nadal del Centre Obert Les Roquetes i Centre
Obert de Ribes “La Casota” APROVAT
8. Aprovació complements a les autoritzacions i disposició de despeses AD 12019000056655
i AD_FUT 12019000056657 (AD 1.470€ - AD_FUT 2.940€) APROVAT
9. Aprovació justificacions subvenció nominal 2019: Entitats “Amical Mauthausen”, “AEE INS
Can Puig”
9.1. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat AMICAL MAUTHAUSEN
APROVAT
9.2. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 a l’entitat
APROVAT

AEE Ins. Can Puig

10. Resposta al requeriment esmena justificació parcial de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona: Creació d’un Centre d’Interpretació al Castell de Ribes i donar
compte resolució sol·licitud ampliació terminis APROVAT
11. Donar compte liquidació presentada per l’empresa PIN UP’S SL en relació al programa de
Festa Major Sant Pere 2019 APROVAT
12. Aprovació definitiva del projecte executiu Fase 2 de l’adequació i consolidació
arquitectònica del Castell de Ribes per a implantar el projecte Museològic i Museogràfic
APROVAT
13. Aprovació autorització a l’entitat DO Ribes la Fira de Reis el 5 de gener de 2020 i concedir
l’exempció de pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal 15D APROVAT
14. Aprovació autorització a l’Associació de Comerciants FEM Ribes a organitzar el Parc de
Nadal amb activitats infantils al pavelló municipals de Ribes, els dies 2, 3 i 4 de gener de
2020 APROVAT
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15. Aprovació validació a efectes econòmics i autorització reconeixement obligacions
corresponents a la factura gestió i compensació hores de més del servei de consergeria i
del programa Fit Jove de novembre 2019 de la concessió del pavelló poliesportiu de Les
Roquetes APROVAT
16. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per les obres descrites en el projecte executiu Fase 2 del projecte
d’adequació arquitectònica del Castell de Ribes per a implementar el projecte Museològic i
Museogràfic APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
17. Relació de factures

APROVAT

18. Retornament fiances (GEE)
18.1. i 18.2 Retornament de fiances – runes, residus de la construcción, excavació i
reposició de mobiliari urbà i paviments APROVATS
19. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
19.1. Aprovar la validació de la despesa i el reconeixement de l’obligació reconeguda
de la factura 12019003994 per import de 770,00.-Euros. (Exp.02010702/2019/56)
APROVAT
19.2. Realitzar el pagament d'una factura (4273) d'uns treballs ja executats per import de
1.617,00.-Euros (EXPEDIENT: 02010702/2019/55) APROVAT
19.3. Aprovar la validació de la despesa i el reconeixement de l’obligació reconeguda de la
factura 12019004415 per import de 205,37.-Euros (EXPEDIENT: 02010702/2019/57)
APROVAT
19.4. Aprovació factura Telefònica Octubre 2019
APROVAT

( EXPEDIENT: 02010703/2019/72)

19.5. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i Autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura gestió i coordinació del servei de consergeria
novembre 2019 del pavelló poliesportiu de Ribes(Expedient: 02010703/2019/75)
APROVAT
19.6. Aprovació factura codi 4739 Telefònica línia 900 mes d'octubre
02010703/2019/70) APROVAT

(Expedient

20. Baixa llicència reserva via pública per entrada i sortida de vehicles - guals. Desestimació
devolució ingressos indeguts (2)
20.1.Baixa llicència reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals.
Desestimació devolució ingressos indeguts.(Exp. 108/2019) APROVAT
20.2. Baixa llicència reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals.
Desestimació devolució ingressos indeguts. (EXP. 103/2019) APROVAT
21. Exclusió vehicles del padró IVTM 2020 i successius

APROVAT
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22. Edició i aprovació liquidació pel concepte de la taxa per l’ocupació del domini públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa (GEE)
22.1. Edició i aprovació liquidació pel concepte de la taxa per l’ocupació del domini públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. (EXP. 107/2019) APROVAT
22.2. Edició i aprovació liquidació pel concepte de taxa d’ocupació domini públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa. (EXP. 104/2019) APROVAT
23. Aprovació assumpció major responsabilitat i llur despesa

APROVAT

24. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a Tècnic/a Mitjà/na de
Serveis a les Persones APROVAT
25. Gratificacions extraordinàries actes diversos
26. Gratificacions Policia Local

APROVAT

APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
27. Aprovar pressupost Felipe Gómez per treballs de redacció d’un espai d’allotjament
d’empreses al Mercat La Sínia (GEE) APROVAT
28. Pressupost pels treballs de direcció obra i coordinació de seguretat i salut en fases
d’execució de les obres del projecte d’urbanització de mesures correctores d’inundabilitat
UA-26 Rocamar (GEE) APROVAT
29. Presentant pressupost per moto elèctrica Silenci (GEE)

APROVAT

30. Pressupost pels treballs de direcció d’execució de les obres del revisat del projecte executiu
Fase 2 de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila (GEE) APROVAT
31. Manteniment del paviment a la zona del pàrquing del cementiri de Ribes (GEE) APROVAT
32. Contractació de servei de consultoria ambiental per la neteja viaria (GEE)

APROVAT

33. Aprovació definitiva del projecte bàsic-executiu i estudi bàsic de seguretat i salut del
condicionament de l’Avinguda Mas d’en Serra – tram 1 des de C/ Sant Jordi al C/Eugeni
d’Ors APROVAT
34. Segregació activitat FCC, SA per FCC Medio Ambiente , SA, amb canvi de NIF, anul·lació
AD15691, generació nova AD i aprovació ADO (factura codi 12019004407), recollida
andròmines i suport neteja a illes contenidors de l’Ermita de Sant Pau APROVAT
35. Segregació activitat FCC, SA per FCC Medio Ambiente , SA, amb canvi de NIF, anul·lació
AD18424, generació nova AD i aprovació ADO (factura codi 12019004411), recollida
andròmines i suport neteja a illes contenidors al Pícnic Vilanoveta APROVAT
36. Justificació i reconeixement obligació tercer trimestre 2019 del conveni de col·laboració amb
Fundació Hàbit-3 APROVAT
37. Deixar sense efecte acords adjudicació – justificació ajuts lloguer 2018

APROVAT

URGÈNCIES
38.1.- Aprovació obligacions reconegudes d’ajuts d’urgència de transport i incentius de
sol·licituds presentades durant el mes de novembre – Programa UBICA’T 2018
APROVAT
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38.2.- Sol·licitud per a l’adjudicació d’un habitatge a Sant Pere de Ribes de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, via mesa de valoració per casos d’emergències socials i casos
especials APROVAT
38.3.- Modificació Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019

APROVAT

L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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