Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 12 DE NOVEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (22/10/2019)

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Baixa dels ciclomotors de renuncia exp. 41/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19 i 48/19
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 atorgament i justificació ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE) APROVAT
8. Aprovació justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al
finançament de les escoles bressols de titularitat municipal curs 17/18 APROVAT
9. Autorització de la modificació del contracte de servei de gestió del servei públic de la lar
d’infants municipal l’Espígol i l’aprovació de l’aportació municipal APROVAT
10. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2019 (expedient
2019/298) APROVAT
11. Aprovació de subvenció econòmica a la Creu Roja en matèria d’atenció a la gent gran
APROVAT
12. Aprovació del balanç de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any de Ribes la nit
del 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019 APROVAT
13. Aprovació del balanç de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any de Les Roquetes
la nit del 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019 APROVAT
14. Aprovació certificació d’obra núm. 7 de la “Rehabilitació del Teatre de Les Roquetes”
APROVAT
15. Aprovació desena certificació i factura per la construcció de la “Pista poliesportiva coberta
annexa a Ribes” APROVAT
16. Declarar desert, i obertura període extraordinari de la concessió demanial dels punts de
venda, parades i locals, dels magatzems i locals auxiliars del Mercat Municipal La Sínia
APROVAT
17. Aprovació obligacions reconegudes d’ajuts d’urgència de transport i incentius de sol·licituds
presentades durant el mes d’octubre – Programa Ubicat 2018 APROVAT
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18. Aprovació de despesa del curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. Formació
del Servei Local d’Ocupació (GEE) APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
19. Relació de factures

APROVAT

20. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
20.1. Aprovació pagament factura signada fora de termini Codi: 3718 Vodafone Agost 2019
APROVAT
20.2. Aprovació de l’anul·lació de l’AD-57121 i validació de la despesa a efectes econòmics
i reconeixement de l’obligació de la factura 074-RCF 4398 amb nou NIF APROVAT
21. Aprovació retornament aval del contracte d’execució del projecte d’obres complementàries
al “Projecte de Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila, Fase 1” (GEE) APROVAT
22. Compra de 15 ordinadors i 1 projector per l’aula 4 de l’Aulari Blanc (GEE) APROVAT
23. Aprovació autorització de productivitat per serveis d’especial productivitat
24. Reducció de jornada (GEE)

APROVAT

APROVAT

25. Compactació de la lactància, reducció de la jornada per cura d’un fill i la seva compactació
(GEE) APROVAT
26. Desestimació reconeixement lloc de treball Cap administratiu (GEE)

APROVAT

27. Inscripció curs (GEE) APROVAT
28. Aprovació bases i convocatòries borsa de treball, tècnic/a de mitjans de comunicació i
tècnic/a de mitjà/na de Promoció Econòmica.
28.1. Aprovació de les bases i la convocatoria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
tecnic/a de mitjans de comunicació APROVAT
28.2. Aprovació de les bases i la convocatoria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
tècnic/a de mitja/na de promoció econòmica APROVAT
29. Aprovació premi de vinculació

APROVAT

30. Gratificacions extraordinàries actes diversos (2)
30.1. Gratificacions extraordinàries actes diversos

APROVAT

30.2. Gratificacions extraordinàries actes diversos

APROVAT

31. Justificació subvenció DIBA millores biblioteca Josep Pla

APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
32. Pagament diferència quota a partir del mes de juliol a octubre, i la nova quota del mes de
novembre i desembre 2019, C.P. Vinya d’en Petaca, 4-5-6-7, sols escala 4 i 6 APROVAT
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33. Pagament diferència quota a partir de mes d’abril a octubre, i la nova quota de mes de
novembre i desembre 2019, C.P. aparcament i trasters del PG. Santa Eulàlia, 5 i Grallers ,
12 APROVAT
34. Deixar sense efectes l’aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules
administratives i tècniques, amb modalitat de regulació harmonitzada, de servei de
telecomunicacions (veu i dades) per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
35. Reforma dels banys dels locals Penya Barcelonista i Associació de Comerciants de Les
Roquetes (GEE) APROVAT
36. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent a l’arranjament del camí de la Torre del
Veguer que connecta dues zones de la urbanització Torre del Veguer – Mas Parés
APROVAT
37. Designació DO i CSS pels treballs d’arranjament del tram de camí que transcorre paral·lel
a la Ctra, BV-2113 des de l’accés nord de Puigmoltò fins el camí de la Masia del Carç
APROVAT
38. Designació DO i CSS pels treballs d’arranjament del Camí de Puigmoltó

APROVAT

39. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs de reforma i redistribució de
les dependències policials a l’edifici de Can Puig APROVAT
40. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent al projecte de millora de via urbana a la
vorera nord-est del carrer Espronceda al nucli de Les Roquetes APROVAT
41. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs de construcció d’un nou
pluvial al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes APROVAT
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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