Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 17 DE DESEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (26/11/2019) APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2.1. Donar compte de l’acta de recepció de la millora de la xarxa de clavegueram de Sant
Pere de Ribes actuació núm. 9 del Pla Director RESTEN ASSABENTATS
2.2.Donar compte Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut de la Diputació de Barcelona RESTEN ASSABENTATS
2.3. Donar compte Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut de la Diputació de Barcelona RESTEN ASSABENTATS
2.4. Donar compte Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut de la Diputació de Barcelona RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses
3.1 a 3.2.- Concessió llicències d’aparcament APROVATS
4. Modificació pressupost exp. 19/2019 APROVAT

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5.

Aprovació aportació quota 2019 serveis generals de la Mancomunitat Penedès Garraf
APROVAT

6.

Baixa de vehicles de renuncia exp. 071/19, 100/19, 101/19, 109/19, 111/19, 112/19, 113/19
APROVAT

7.

Baixa de ciclomotors abandonats, publicats al BOE de divendres 27/9/2019 APROVAT

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

APROVAT

9. Justificacions ajuts d’urgència social APROVAT
10. Denegació ajut menjador TEGAR curs 2019/2020 APROVAT
11. Concessió d’atorgaments d’ajuts per al transport interurbà per a pensionistes, jubilats i
discapacitats 2019 APROVAT
12. Aprovació atorgament i justificació ajuts llibres i materials escolar per al curs 2019/2020
(GEE) APROVAT
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13. Denegació atorgament ajuts llibres i materials escolar per al curs 2019/2020 (GEE)
APROVAT
14. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2018/2019,
presentada per una família APROVAT
15. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 “Hermandad del Santo Cristo y Virgen de los
Dolores” APROVAT
16. Proposta increment de subvenció i justificació de les factures corresponents a la realització
de les obres de les subvencions concedides d’arranjaments de la gent gran, persones amb
dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social del municipi de Ribes pel 2019, la seva
justificació i el seu pagament APROVAT
17. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, per la redacció del projecte bàsic i executiu, estudis
complementaris, i la direcció d’obra de les fases 1 i 3 dels vestidors del camp de futbol a la
zona esportiva del Bosc de Plaça, de Sant Pere de Ribes APROVAT
18. Aprovació honoraris estudi de mobiliari Teatre les Roquetes (GEE) APROVAT
19. Aprovació pressupost de maquinaria i mobiliari de l cuina de la llar d’infants municipal “El
Cargol” (GEE) APROVAT
20. Aprovació de la finalització de la concessió bar del pavelló de Ribes per part de la Cova de
Barmo SCP, actual Momar Ribes, SL i aprovació compensació cànon del bar corresponent
al quart trimestre de 2016 fins el primer trimestre de 2019 APROVAT
21. Aprovació acceptació subvenció pròrroga contractació AODL Ocupació 2019/20 APROVAT
22. Aprovació projecte executiu urbanització espais exteriors de la pista poliesportiva coberta de
Ribes APROVAT
23. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de Trakasound 2019 APROVAT
24. Proposta de validació de la renúncia de la subvenció de la Diputació de Barcelona Codi XGL
18/Y/255785 per a l’actuació “Finançament per a l’Atenció Psicològica a dones i fills i filles
en situació de violències masclistes” APROVAT
25. Aprovació validació de les despesa 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 desembre 2019 de la concessió del pavelló
poliesportiu de Les Roquetes APROVAT
26. Acceptació de la 3a pròrroga de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a
la contractació de l’AODL – Promoció Econòmica any 2019 APROVAT
27. Aprovar requerir a Mercadona com a constructora del Mercat La Sínia la resolució de les
anomalies detectades a l’edifici i condicionar el retorn de la fiança a la resolució de les
mateixes APROVAT
28. Proposta de validació de la renúncia de la subvenció de la Diputació de Barcelona de
Barcelona codi XGL 18/Y251817 per a l’actuació “Avaluació del projecte de la Cooperativa
Justa Trama de l’Associació Garraf Coopera” APROVAT
29. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2019 a les entitats: “Club Patinatge
Artístic Sant Eulàlia” i “SEA IES Montgròs
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29.1. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2019 a l’entitat “Club
Patinatge Artístic Sant Eulàlia” APROVAT
29.2. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2019 a l’entitat “SEA IES
Montgròs APROVAT

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

APROVAT

31. Retornament fiances (GEE)
31.1 a 31.6.- RETORNAMENT DE FIANCES – runes, residus de la construcció, excavació, i
reposició de mobiliari urbà i paviments. APROVATS
31.7. Reconeixement obligació de la factura Codi: 5143 de Carlos Castilla Ingenieros, S.A.
APROVAT
32. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
32.1. Tramitar complement ADC, per l’import de: 17,84€., i procedir a la validació de
l’obligació reconeguda APROVAT
32.2. Aprovar la validació de la despesa i el reconeixement de l’obligació reconeguda de la
factura 12019004397 per import de 4.961,00€. APROVAT
32.3. Aprovar la validació de la despesa i el reconeixement de l’obligació reconeguda de la
factura 12019004332 per import de 5.153,11€. APROVAT
32.4. Validació de la despesa a efectes econòmics i reconeixement de l’obligació de la factura
de Sorea pels treballs executats per urgència arrel l’esclafit del 12 d’agost. APROVAT
32.5. Reconeixement obligació de la factura Codi: 5143 de Carlos Castilla Ingenieros, S.A.
APROVAT
33. Instàncies Rendes
33.1 Desestimació devolució ingressos indeguts pel concepte taxa ocupació domini públic
per contenidor. APROVAT
34. Aprovació complement autorització i disposició de la despesa derivada del conveni entre
l’ORGT i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
35. Aprovació de despesa dietes i locomoció APROVAT
36. Aprovació de despesa quilometratges 2019 APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
37. Redacció de projecte executiu per a la instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor
als equipaments municipals de Les Roquetes (GEE) APROVAT
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38. Nova xarxa de reg al Parc Pompeu Fabra (GEE) APROVAT
39. Subministrament desbrossadora tractor “Grillo Climber” per la brigada municipal (GEE)
APROVAT
40. Tallagespa hidrostàtic model FD 450 per la brigada municipal (GEE) APROVAT
41. Treballs de pavimentació, millora dels parterres i col·locació d’escocells al C/ Sant Antoni Mª
Claret del nucli de Ribes (GEE) APROVAT
42. Aprovar pressupost portes a mida per àrea d’esbarjo per gossos al C. Dr. Fleming de Les
Roquetes (GEE) APROVAT
43. Subministrament i instal·lació de tapa i escala d’accés, porta de malla, transformador, focus
LED i rentaulls de seguretat per a remodelar i adequar a la normativa la font de la Pl.
Catalunya, del nucli de Ribes (GEE) APROVAT
44. Subministrament i instal·lació de tapa i sistema de ventilació per a arqueta tècnica, vàlvula,
toveres i rentaulls de seguretat per a remodelar i adequar a la normativa la font del Parc dels
Ànecs, del nucli de Ribes (GEE) APROVAT
45. Adjudicació dels treballs de col·locació del tancament perimetral als horts ecològics urbans
municipals del nucli de Ribes i designació direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut
(GEE) APROVAT
46. Pressupost pels treballs de direcció de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució
de les obres del revisat del projecte executiu Fase 2 de la reparació i rehabilitació de la Casa
de la Vila (GEE) APROVAT
47. Aprovació document d’actualització PPU Urb. Els Vinyals i contractació treballs forestals de
prevenció d’incendis a la urbanització dels Vinyals (obertura de la franja perimetral) (GEE)
APROVAT
48. Certificacions d’obres
48.1. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 per la construcció d’una font lúdica al parc
Pompeu Fabra de Les Roquetes, així com de la factura amb codi número 12019004738
APROVAT
48.2. Aprovació de la certificació d’obres núm. 7 per la construcció d’edifici de bar i lleure al
Picnic Vilanoveta, així com de la factura amb codi número 12019005340 APROVAT
48.3. Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 i última per la millora de la xarxa de
clavegueram de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 9 del pla director, així com de la factura
amb codi número 12019005373 APROVAT
49. Segregació activitat FCC, SA per FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb canvi de NIF,
anul·lacions AD’s i ADFUT’s, generació d’AD’s i aprovació ADO’s – Servei de neteja viària
complementària APROVAT
50. Aprovar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs d’arranjament del tram de camí
que transcorre paral·lel a la Ctra. BV-2113 i que va de l’accés nord de Puigmoltò fins el camí
de la Masia del Carç APROVAT
51. Convalidar el Pla de seguretat i salut pels treballs de pavimentació de jardineres i formació
d’escocells al C. Eduard Maristany del nucli de Ribes APROVAT
52. Convalidar el Pla de seguretat i salut pels treballs de pavimentació millora del parterres i
col·locació d’escocells al C. Sant Antoni Maria Claret del nucli de Ribes APROVAT
53. Aprovació compensació de la factura codi 5190 d’Endesa a càrrec de l’abonament presentat
per la mateixa empresa amb codi 2336 APROVAT
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54. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 33 VDP, PL. 31 SUPP-9 i PL. 3 i 28 VDP) (3)
54.1. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 33 VDP) APROVAT
54.2. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 31 SUPP-9) APROVAT
54.3. Aprovació nou contracte de lloguer (PL. 3 i 28 VDP) APROVAT
55. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda derrama CTAT. Vinya d’en Petaca
4-5-6-7 esc. 4 i 6 APROVAT
56. Aprovar autorització, disposició i obligació reconeguda despeses de CCPP Anton Mª Claret
núm. 3-5 APROVAT
57. Canvi de nom per subrogació del pagament mensual del lloguer del local núm. 5 VDP i
reclamació al Sr. M.A.G.M del deute que manté amb l’Ajuntament corresponent a rendes
impagades APROVAT
58. Aprovació de l’expedient de contractació , Plec de clàusules administratives i tècniques,
procediment obert, per la prestació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis i equipaments municipals de Sant
Pere de Ribes APROVAT
59. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, procediment
obert, per a la execució de les obres descrites en el projecte de millora de pavimentació
asfàltica al municipi APROVAT
60. Aprovació de l’expedient de contractació , Plec de clàusules administratives i tècniques,
procediment obert, per la prestació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu,
instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió dels edificis i equipaments municipals
APROVAT
61. Aprovació de l’expedient de contractació , Plec de clàusules administratives i tècniques,
procediment negociat sense publicitat, de subministrament de contenidors de recollida
d’escombraries de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
62. Aprovació de l’expedient de contractació , Plec de clàusules administratives i tècniques,
procediment obert, obres descrites en el projecte de condicionament de l’Av. Mas d’en Serra
tram 1 entre C/ Sant Jordi i C/ Eugeni d’Ors de Les Roquetes APROVAT
63. Aprovació de l’expedient de contractació , Plec de clàusules administratives i tècniques,
procediment obert, del contracte mixt de subministrament i serveis de la instal·lació i
manteniment de càmeres de videovigilància i el seu centre de control, per seguretat
ciutadana i la lectura de matricules en varis punts del terme municipal de Sant Pere de Ribes
APROVAT

URGÈNCIES
64.1. Aprovació memoria tèncica valorada i EBSS de l’arranjament de camins al veïnat de
Can Lloses i adjudicació de l’execució de les obres (GEE) APROVAT
64.2. Aprovació del pressupost de la Direcció técnica de l’execució del projecte
Museogràfic del Castell de Sant Pere de Ribes (GEE) APROVAT
64.3. Aprovació del pressupost de material per a l’espai multisensorial de la llar d’infants El
Cargol (GEE) APROVAT
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64.4. Aprovar pressupost per adequació sala técnica al Camp de Futbol Les Roquetes
APROVAT
64.5. Aprovar pressupost pel subministrament i reparació de la gespa de la pista de pádel
del Tennis Roquetes (GEE) APROVAT
64.6. Aprovar pressupost del subministrament i col·locació de portes als vestidors del
pavelló de Les Roquetes APROVAT
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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