Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 29 D’OCTUBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres NO HI HA DOCUMENTACIÓ
2. Llicències i peticions diverses

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

3. Modificació pressupost Exp. 16/2019

APROVAT

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

APROVAT

5. Justificacions ajuts d’urgència social

APROVAT

6. Donar compte dels ajuts d’urgència social per alimentació – targetes moneder, període
gener a setembre 2019 APROVAT
7. Aprovació 2a justificació econòmica i final ajut preacord 17/X/242082 “Pressupost ordinari
per a la Regidoria de Serveis Socials, en el Marc de les Meses de Concertació del Pla
Xarxa Governs Locals 2016/2019”
APROVAT
8. Aprovació primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2019/2020 APROVAT
9. Aprovació pressupost fusteria Llars d’Infants “El Cargol” (GEE)

APROVAT

10. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2019 (exp. 2018/473)
APROVAT
11. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de transport interurbà per
a pensionistes, jubilats i discapacitats 2019 APROVAT
12. Aprovació atorgament i justificació ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE) APROVAT
13. Aprovació de l’aportació econòmica al Centre de Recursos Pedagògics del Garraf (CRP)
depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a que es duguin
a terme diverses actuacions durant l’any 2019 APROVAT
14. Aprovació adjudicació del contracte de servei per a la redacció del projecte bàsic i
d’execució, el topogràfic del solar, l’estudi geotècnic, la certificació d’eficiència energètica
del projecte, l’estudi de seguretat i salut i coordinació en fase de projecte, el projecte
d’activitats, la documentació tècnica necessària en matèria d’incendis i les visualitzacions
de les obres de nova construcció de la part secundaria d’un centre d’educació infantil,
primària i secundaria situat a la Ronda de la Masia Nova, del sector SUPP-9, sector
Mercat – Parc Central de les Roquetes, resultant del concurs de projectes amb intervenció
de jurat. APROVAT
15. Aprovació AD per reformes al local UA-1 de la Dragona (GEE)

APROVAT

16. Baixa de crèdits no disposats de les autoritzacions de despeses (cultura)

APROVAT
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17. Convalidar Pla de seguretat i salut de l’obra Fase 1 de l’adequació i consolidació
arquitectònica del Castell de Ribes per a implantar el projecte Museològic i Museogràfic
APROVAT
18. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert per l’execució de les obres descrites en el projecte i addenda per a la
reparació del camí d’accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud
del Castell de Ribes APROVAT
19. Validar la despesa e efectes econòmics i autoritzar el reconeixement de les obligacions
pel pagament factura emesa per SANPO APROVAT
20. Aprovació acceptació de la subvenció formació d’oferta en Àrees prioritàries (FOAP 2019)
APROVAT
21. Contractació servei de control de legionel·losi en instal·lacions esportives (GEE)
APROVAT
22. Validació a efectes econòmics de la despesa i aprovació de la obligació reconeguda
factura emesa per Candela, Acció Comunitària i Feminista SCCL (GEE) APROVAT
23. Acceptació addenda Fitxa núm. 3 d’ampliació de serveis Fitxa 1 (SIAD), pacte d’Estat en
matèria de violència de gènere del contracte programa 2019 APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
24. Relació de factures

APROVAT

25. Retornament de fiances (GEE)
25.1 A 25.3. Retornament de fiances: runes, residus de la construcción, excavació i
reposició de mobiliari urbà i paviments APROVATS
26. Aprovació ingrés fiances a Incasol contractes de lloguer abril – juny 2019 APROVAT
27. Denegació retornament garantia del contrcte del 1r. Modificat d’obra del projecte d’obres
de la urbanització exterior de la Casa de la Vila, Fase 1 (GEE) APROVAT
28. Aprovació retornament ingrés indegut autoliquidació 201739359

APROVAT

29. Aprovació retornament aval contracte de data 9 de gener de 2019 per la seva substitució
APROVAT
30. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar autorització, disposició i obligació,
factura Telefònica España SAU (GEE) APROVAT
31. Aprovació pagament de productivitat per responsable de torn agents maig a setembre
2019 APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
32. Justificació i reconeixement obligació segon trimestre 2019 del conveni de col·laboració
amb Fundació Hàbitat – 3 APROVAT
33. Aprovació quotes 2018/2019 CCPP Aneto, 4-6-8 escala 6 bxs. 4

APROVAT
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34. Adjudicar la redacció de projecte executiu per urbanització de pàrquing enjardinat, al Parc
Rafael Alberti (GEE) APROVAT
35. Pressupost de pintura de xapes galvanitzades en finestres i col·locació de policarbonats
a la nau magatzem de la brigada situada a la deixalleria (GEE) APROVAT
36. Honoraris professionals per a la redacció del projecte i estudi de seguretat dels treballs
de l’edifici Can Puig (GEE) APROVAT
37. Pressupost honoraris de la Direcció d’obra del Centre de Producció i acopi de Biomasa
(GEE) APROVAT
38. Actuació del Pla de reactivació municipal 2019/2020 per l’adequació d’espais urbans
d’urbanitzacions a la zona de Minivilles (GEE) APROVAT
39. Aprovació nou contracte de lloguer (Pl. 57 VDP)

APROVAT

40. Aprovar pressupost de l’empresa LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTURA pels treballs
de redacció del projecte d’obres del Centre Interpretació Indians (GEE) APROVAT
41. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la construcció d’un Centre de Producció i
Acopi de Biomasa a Sant Pere de Ribes APROVAT

URGÈNCIES
42.1. Reforma i redistribució de les dependències policials a l’edifici de Can Puig
APROVAT
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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