Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 3 DE DESEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (12/11/2019)

APROVAT

2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
2.1.- Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació i utilizació d’immobles, expedient
21/2019 RESTEN ASSABENTATS
3. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3.1. i 3.2. RESTEN ASSABENTATS
4. Donar compte relació despeses menors

RESTEN ASSABENTATS

5. Modificació de pressupost Exp. 18/2019 APROVAT
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
6. Pagament taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte a les activitats de prestació
dels serveis de comunicació audiovisual (exercici 2019) APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7. Ajuts d’urgència social

APROVAT

8. Justificacions ajuts d’urgència social

APROVAT

9. Aprovació atorgament ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020 (GEE)
APROVAT
10. Aprovació subvenció econòmica a Creu Roja pel desenvolupament del Programa
vulnerabilitat alimentària 2019 APROVAT
11. Finalització del curs de natació 2019 dels Centres Oberts a l’Espai Blau i donar de baixa
l’autorització de despesa 201900007383 APROVAT
12. Aprovació acceptació de la subvenció del Programa “Treball i Formació – 2019”
APROVAT
13. Aprovació de despesa per la contractació de formació professional PFI-PTT d’auxiliar
d’hoteleria, cuina i serveis de restauració (GEE) APROVAT
14. Aprovació acceptació resolució d’atorgament de subvenció per al desenvolupament del
programa “Enfeina’t 2019” APROVAT
15. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós octubre 2019

APROVAT

16. Aprovació justificació subvenció “Associació El Casal de Jubilats i Pensionistes de Les
Roquetes” 2019 APROVAT
17. Atorgament ajuts a l’escolarització (assistència i menjador) de la llar d’infants municipal
“L’Espígol” per al curs 2019 -2020 (Grup 1) APROVAT
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18. Aprovació certificació 1 de les obres de reforma i ampliació de la llar d’infants “El Cargol” a
Sant Pere de Ribes APROVAT
19. Baixa de liquidacions preu públic Servei d’Atenció a Domicili, SAD

APROVAT

20. Aprovar reconeixement de l’obligació reconeguda de la factura codi 12019003992 (fora de
termini) (GEE) APROVAT
21. Regularització dels pagaments no pressupostaris en concepte de nòmines de les
treballadores del servei de casals de gent gran de l’empresa “Serveis Educació no Formal,
SL” dels mesos de maig a juliol de 2019. Aprovació del dret reconegut en concepte de
pagament nòmina juliol 2019 APROVAT
22. Regularització dels pagaments no pressupostaris en concepte de nòmines de les
treballadores del servei d’atenció domiciliaria (SAD) de l’empresa “Serveis d’Educació no
Formal, SL” dels mesos de maig, paga extra, juny i juliol de 2019. Regularització del dret
reconegut en concepte de pagament de nòmines maig a juny i paga extra juny 2019,
aprovació dret reconegut en concepte de pagament nòmina juliol 2019 APROVAT
23. Resposta al requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona: Programa complementari de reforma d’espais i millora de la
Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes – 2a Fase APROVAT
24. Aprovació certificació d’obra núm. 8 de la rehabilitació del Teatre de Les Roquetes
APROVAT
25. Aprovació justificació de la subvenció nominal 2019 “Associació Veïns i Propietaris de
Valles Altos” APROVAT
26. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat “Castellers de Les Roquetes” per a
l’activitat de la Festa de Cap d’Any a Les Roquetes la nit del 31 de desembre de 2019 a l’1
de gener de 2020 APROVAT
27. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat “Els Xulius – CSR” per a l’activitat de la
Festa de Cap d’Any a Ribes la nit del 31 de desembre de 2019 a l’1 de gener de 2020
APROVAT
28. Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, la certificació
energètica del projecte i la documentació necessària en matèria d’incendis de la reforma i
ampliació de la Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes APROVAT
29. Aprovació pressupost suport de consergeria pel pavelló municipal de Sant Pere de Ribes
(GEE) APROVAT
30. Aprovació pressupost per subministrament xarxes esportives (aturapilotes) al camp de
futbol de Les Roquetes (GEE) APROVAT
31. Aprovació de l’Addenda al conveni i justificació de la subvenció nominal 2019 amb el “Club
Bike Garraf” APROVAT
32. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la contractació de les obres descrites en el projecte bàsic i executiu
de la reforma i ampliació de la Biblioteca Josep Pla, ubicada al Parc Pompeu Fabra, S/N de
Les Roquetes APROVAT
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ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
33. Relació de factures APROVAT
34. Retornament fiances (GEE)
34.1 a 34.14.- RETORNAMENT DE FIANCES – runes, residus de la construcció, excavació,
i reposició de mobiliari urbà i paviments APROVATS
34.15. Aprovació retornament fiança cte. Prestació servei d’atenció al consum/oficina
d’atenció al consumidor APROVAT
34.16. Aprovació retornament fiances dipositades pel cte. Dels treballs de redacció i direcció
de les obres del projecte executiu de la millora del carrer Nou i del carrer Comerç
APROVAT
35. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
35.1.- Treballs de poda i tala d'arbrat viaria degut al Esclafit del 12/08/2019 a Sant Pere de
Ribes, per l’empresa Pau Joan Soler Cucurella APROVAT
35.2.- Aprovar ampliació AD 50130 i validació a efectes econòmics de la factura #F192087
/ registre 4742 APROVAT
35.3.- Pagament factura Telefònica setembre 2019 APROVAT
35.4.- Aprovació de la validació d’obligació reconeguda de la factura 12019004721 per a
la docència de la formació professionalitzadora del programa PFI-PTT especialitat auxiliar
de vendes, oficina i atenció al públic, curs 2019-2020 APROVAT
36. Aprovació denegació retornament ingrés indegut autoliquidació 201941063

APROVAT

37. Adquisició de programari per la gestió d’Arxiu Històric – Gade digital (GEE) APROVAT
38. Subministrament llicències programari ofimàtic (GEE) APROVAT
39. Aprovació Calendari laboral 2020

APROVAT

40. Petició llicència no retribuïda (GEE)
41. Gratificacions informadors eleccions

APROVAT
APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
42. Aprovar autorització, disposició i obligació reconeguda derrama CCPP pàrquing Santa
Eulàlia, 5 / Grallers, 12 (SUPP-9) APROVAT
43. Aprovació definitiva del projecte executiu del carril bici i estudi bàsic de seguretat i salut a
l’Avinguda Montseny del nucli Mas d’en Serra APROVAT
44. Aprovació definitiva del projecte itinerari per a vianants al C/ de Sitges des del C/ Sagrada
Família fins el camí de Can Quadres APROVAT
45. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs de reforma i millora dels
locals de l’Associació de Comerciants i la Penya Barcelonista APROVAT
46. Encomana de gestió per l’adequació d’espais urbans de Ribes i Les Roquetes amb la
Mancomunitat del Tegar Garraf APROVAT
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47. Certificacions d’obres (3)
47.1.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 per la reforma interior parcial a l’edifici de
Can Puig (SEFED), així com de la factura amb codi número 12019004639 APROVAT
47.2.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 i última per la rehabilitació de les façanes
exteriors de l’edifici de la deixalleria municipal al nucli de Les Roquetes, així com de la
factura amb codi número 12019004417 APROVAT
47.3.- Aprovació de la certificacio d’obres núm. 6 per la construcción d’edifici de bar i lleure
al picnic Vilanoveta, així com de la factura amb codi número 12019004631 APROVAT
48. Treballs previs del Consell Comarcal per a confeccionar i presentar a la candidatura FEDER
Eix 4 “Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf” APROVAT
49. Treballs de reparació a la façana de la Casa del Terme per a desmuntar una heura que ha
crescut i esquerdat el mur (GEE) APROVAT
50. Presentant pressupost de la poda de moreres en Ribes 2019 (GEE) APROVAT
51. Pressupost per a instal·lar porta enrotllable amb sensors òptics i desbloqueig a la Plaça
Joan Fusté (GEE) APROVAT
52. Aprovació del contracte menor per a la prestació del servei de consergeria del pavelló de
Ribes a Seraf Penedès (GEE) APROVAT
53. Pressupost per a instal·lar porta veneciana lacada en blanc a la Plaça del Moro, entre els
carrers Aneto i Miquel Servet (GEE) APROVAT
54. Pressupost per a instal·lar barana galvanitzada al Parc infantil del C/ Velázquez amb C/
Miquel Servet (GEE) APROVAT
55. Aprovació expedient de contractació, Plec clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la contractació de les obres descrites en el projecte per l’itinerari
de vianants al C/ Sitges des del C/ Sagrada Família fins el camí de Can Quadres
APROVAT
56. Aprovació expedient de contractació, Plec clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la contractació de les obres descrites en e projecte executiu de
carril bici a l’Avinguda Montseny del nucli Mas d’en Serra a Sant Pere de Ribes APROVAT
57. Aprovació expedient de contractació, Plec clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la contractació de les obres descrites en el projecte de connexió
de la xarxa viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la
vialitat del Terme municipals de Vilanova i la Geltrú APROVAT

URGÈNCIES
58.1. Aprovació assumpció major responsabilitat i llur despesa. APROVAT
58.2. Aprovació despesa i pagament renovació permís conduir APROVAT

L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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