Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 28 DE MAIG 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (30/4/2019)

APROVAT

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

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència socials

APROVAT

5. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis gener 2019 APROVAT
6. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador Redós 2019 APROVAT
7. Aprovació de despesa per a la realització de tallers per a la prevenció de les violències
masclistes i d’educació sexual i afectiva per a Secundària (GEE) APROVAT
8. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua i gas de la llar “El
Cargol” gestionada per l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL APROVAT
9. Atorgament ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres Pins”
per al curs escolar 2018/2019, de l’exp. 4/2019 APROVAT
10. Aprovació de l’acceptació de l’ajut atorgats per la Diputació de Barcelona àmbit de la
Convivència, Diversitat i Drets Civils – La zona de confort – Catàleg de Serveis 2019
APROVAT
11. Aprovació justificacions subvencions nominals 2018:
11.1. Bike Garraf APROVAT
11.2. SEA AMPA Costerets

APROVAT

11.3. Castellers de Les Roquetes APROVAT
12. Aprovació valoració dels ajuts a empreses 2019 i aprovació disposició de la despesa.
Grup 1 APROVAT
13. Aprovació definitiva del projecte de connexió de la Xarxa viària del sector Vilanoveta del
terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i
la Geltrú APROVAT
14. Autorització extraordinària d’ampliació dels horaris d’ús del pati de l’entitat Els Xulius –
Centre Social Ribetà per als actes del dies 21,28,29 i 30 de juny de 2019 APROVAT
15. Autorització a l’entitat DO Ribes del calendari de Fires, de juny a desembre 2019, la seva
ubicació i concedir l’exempció de pagament de la Taxa prevista en l’ordenança fiscal 15D
APROVAT
16. Validació autoritzacions i disposicions de despeses Promoció Econòmica 2019
APROVAT
17. Aprovació de l’acceptació de l’ajut atorgats per la Diputació de Barcelona àmbit
Cooperació al Desenvolupament – Avaluació de Projectes de Cooperació al
Desenvolupament i dels Drets Humans – Catàleg de Serveis 2019 APROVAT
18. Aprovació justificació econòmica de la subvenció per la contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil 2018 APROVAT
19. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2019:
19.1. “SEA AMPA escola Mediterrània” APROVAT

19.2. “Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes”

APROVAT

20. Aprovació conveni subvenció nominal 2019 entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació La Carretera del Vi APROVAT
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
21. Relació de factures

APROVAT

22. Instàncies Rendes (7)
22.1. Baixa llicència i rebut taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa. Baixa rebut taxa inspecció i baixa, edició i aprovació nova
liquidació substitutiva taxa per gestió de residus per baixa activitat.

APROVAT

22.2. Anul·lar concessió llicència reserva via pública per entrada i sortida de
vehicles – guals, per usar la llicència indegudament. APROVAT
22.3. Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa gestió
residus, per comunicació baixa activitat. APROVAT
22.4. Desestimació baixa liquidació pel concepte de taxa de gestió de residus de
local sense activitat. APROVAT
22.5.- Baixa rebut, edició i aprovació nova liquidació substitutiva taxa per la
reserva de la via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies. APROVAT
22.6.- Desestimació devolució ingressos indeguts pel concepte de taxa de gestió
de residus comercials.

APROVAT

22.7.- Devolució ingressos indeguts pel concepte de taxa senyalització ocupació
via pública per entrada i sortida de vehicles.

APROVAT

23. Aprovació de la bonificació en la quota íntegra de l’IBI i baixa de rebuts IBI exercici 2019,
pels habitatges que tenen concedida la declaració d’interès general o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials i figuren a la borsa de mediació de lloguer, gestionada
per l’oficina local d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf, amb contractes vigents
APROVAT
24. Aprovació de l’autorització, disposició i obligació reconeixement factures (GEE).
24.1.- Subministrament de la uniformitat pels auxiliars de civisme i mobilitat APROVAT
24.2.- Aprovació factura fora de termini 12019001451, CD Ribes ús instal·lacions
esportives equips no federats. APROVAT
24.3.- Aprovació Factura 120190001437 i autoritzar el reconeixement de l'obligació
de SANPO Compensació hores de més i programa FitJove de mes de març 2019. APROVAT
24.4.- Aprovació de la factura Endesa codi 1234* i descomptar de l’import d’aquesta factura
l’abonament presentat per Endesa, codi 1922 APROVAT
24.5.- Aprovar la validació de la despesa a efectes econòmics i aprovació de l’autorització,
disposició i l’obligació reconeguda del registre de factura núm.12019001159 a nom del
Sr. José Manuel Sánchez Jiménez APROVAT
25. Aprovació de l’eliminació de documentació de l’Arxiu municipal

APROVAT

26. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les obres
descrites en el projecte d’instal·lació d’una font lúdica al Parc Pompeu Fabra del nucli de
Les Roquetes APROVAT
27. Aprovació de despesa per assistència a judicis

APROVAT

28. Convalidar el Pla de Seguretat i Salut corresponent als treballs de renovació de la
canonada d’aigua potable al c/ Ildefons Cerdà a Sant Pere de Ribes APROVAT
29. Aprovació certificació d’obres núm. 2 per la “Millora de l’accessibilitat als Jardins Rafael
Alberti al nucli de Les Roquetes APROVAT
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30. Aprovació obligació reconeguda taxes cèdula habitabilitat bloc Doctor Ferran 55-57
APROVAT
31. Aprovació aportació 2019 a l’ADF en forma de bestreta APROVAT
32. Aprovació inicial revisat del projecte executiu de la Fase 2 de la reparació i rehabilitació
de la Casa de la Vila i l’estudi de seguretat i salut APROVAT
33. Aprovació definitiva del projecte de mesures correctores d’ inundabilitat de la unitat
d’actuació UA-26 Rocamar a Sant Pere de Ribes APROVAT
34. Aprovació inicial del revisat del projecte d’urbanització de la UA-19, la Fabrica Tèxtil Miret
APROVAT
35. Llicències de parcel·lació 8/2018, 3/2019 i 4/2019
35.1.- Llicència de parcel·lació 8/2018 APROVAT
35.2.- Llicència de parcel·lació 3/2019 APROVAT
35.3.- Llicència de parcel·lació 4/2019 APROVAT
36. Llicències d’obres (520528) APROVAT
URGÈNCIES:
37.1.- Aprovar honoraris de direcció d’execució i coordinador de seguretat i salut obres
projecte reforma interior parcial de l’edifici de Can Puig (SEFED) (GEE) APROVAT
37.2.- Aprovar honoraris direcció obres projecte reforma interior parcial de l’edifici de Can
Puig (SEFED) (GEE) APROVAT
37.3.- Aprovació justificació subvenció nominal 2018 “Ball de Diables de Ribes – Colla
Jove”

APROVAT

37.4.- Aprovació justificació subvenció nominal 2018 “Colla de la Dragona de Les
Roquetes

APROVAT

Abigail Garrido Tinta
L’alcaldessa.
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Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat w w w . s a n t p e r e d e
ribes.cat
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