Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 3 DE MARÇ 2020
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes: 18/02/2020, 25/02/2020.

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres

RESTEN ASSABENTATS

3. Llicències i peticions diverses NO HI HA DOCUMENTACIÓ
4. Donar compte relació despeses menors

RESTEN ASSABENTATS

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Pagament quota FMC 2020. APROVAT
6. Pròrroga del contracte administratiu pel procediment negociat sense publicitat del servei
auxiliar de grua per a la retirada de vehicles.

APROVAT

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

APROVAT

8. Justificació ajuts d’urgència social. APROVAT
9. Autorització anual de despesa i adjudicació de bonificacions per al servei de menjador de la
Fundació Redós 2020. APROVAT
10. Aprovació conveni i aprovació econòmica 2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de
Les Roquetes i “El Casal d’Avis de Ribes” (2):
10.1. Aprovació conveni i aportació econòmica 2020 Associació de Jubilats i Pensionistes
de Les Roquetes APROVAT
10.2.- Aprovació conveni i aportació econòmica 2020 Associació de Jubilats i Pensionistes
“El Casal d’Avis de Ribes” de Sant Pere de Ribes APROVAT
11. Aprovació justificació subvenció per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Les
Parellades per a l’any 2019.

APROVAT

12. Aprovació justificació de l’aportació econòmica al Centre de Recursos Pedagògics del
Garraf (CRP), depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
APROVAT
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13. Aprovació atorgament i justificació dels ajuts de llibres i material escolar per al curs
2019/2020 (GEE) (17)

APROVAT

14. Denegació atorgament i justificació dels ajuts de llibres i material escolar per al curs
2019/2020 (GEE) (9)

APROVAT

15. Convalidar el Pla de seguretat i salut pels treballs de tancament amb obra d’un tram de
façana en poliesportiu al nucli de Les Roquetes.

APROVAT

16. Convalidar el Pla de seguretat i salut de les obres “Actuació a dos locals de l’edifici UA1,
reforma i adequació del Centre Obert de Les Roquetes”

APROVAT

17. Aprovació justificació subvenció nominal 2019 entitat “Club Deportiu Ribes”

APROVAT

18. Aprovació de les activitats formatives de l’Espai Jove de Ribes per als mesos d’abril a
desembre de 2020. APROVAT
19. Aprovació justificació subvenció nominal comerç 2019 UCER. APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
20. Liquidació pressupost exercici 2019.
21. Modificació pressupost exp. 03/2020.
22. Relació de factures núm.06_20.

APROVAT
APROVAT

APROVAT

23. Aprovació cànon fix 2018 del complex esportiu Espai Blau.
24. Validacions i autoritzacions de despeses(GEE).

APROVAT

APROVAT

25. Retornament de fiances (GEE)
25.1 a 25.6 Retornament de fiances – runes, residus de la construcción, excavació i
reposició de mobiliari urbà i paviments
APROVATS
26. Aprovació despesa control de plagues en edificis municipals (GEE)

APROVAT

27. Acceptació de l’ instal·lació d’una maquina de vending a l’edifici Aulari Blanc de Les
Roquetes . APROVAT
28. Aprovació Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2020. APROVAT
29. Aprovació de les bases i convocatòria d’una borsa de treballs per a seleccionar un/a
conserge.

APROVAT
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ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
30. Desestimació recurs de reposició interposat per a la Sra. P.T.G. contra l’acord de la JGL de
data 19 de novembre de 2019. APROVAT
31. Aprovació nou contracte de lloguer (Pl. 86 VDP)

APROVAT

32. Aprovació definitiva del projecte per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als
nuclis de Ribes i Les Roquetes. APROVAT
33. Aprovació disposició i obligació del pagament de la taxa núm. CAB20200001 del Servei
Territorial de Carreteres de la Generalitat per a l’emissió informe relatiu al tancament dels
horts urbans del nucli de Ribes. APROVAT
34. Convalidar el pla de seguretat i salut per les obres de millora de la xarxa d’aigua potable al
sector de Mas d’en Serra de Les Roquetes. APROVAT
35. Convalidar el pla de seguretat i salut pels treballs de millora de la xarxa de sanejament de
Sant Pere de Ribes, actuació núm. 16 del Pla Director. APROVAT
36. Aprovar pròrroga contracte servei de manteniment i conservació d’instal·lacions
d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals al municipi de
Sant Pere de Ribes. APROVAT
37. Atorgament pròrroga llicència obres menors 51/2019.
38. Llicències d’obres (180303)

APROVAT

APROVAT

URGÈNCIES
39.1. Acceptació de la proposta provisional de concessió de subvenció atorgada per l’oficina
de suport a la iniciativa cultural per al projecte obres d’adequació, millora i ampliació de la
biblioteca Josep Pla. APROVAT

39.2. Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 pel projecte executiu de distribució i acabats
de 16 habitatges, escala A del carrer Grallers núm. 6 del nucli de Les Roquetes, així com la
factura amb codi núm. 12020000570 APROVAT

39.3. Aprovació autorització cessió a l’empresa Divisa Barcelona, SA del contracte l’execució
de les obres descrites en el projecte executiu parcial de finalització de 16 habitatges,
corresponents a l’escala A, de l’edifici situat al carrer Grallers núm. 6 del nucli de Les Roquetes.
APROVAT

39.4. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert, per a la contractació de la direcció
d’obra de les obres del revisat del projecte executiu Fase 2 de reparació i rehabilitació de la
Casa de la Vila. APROVAT
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39.5. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució
de les obres del projecte d’urbanització de mesures correctores d’inundabilitat de la Unitat
d’Actuació UA-26 Rocamar a Sant Pere de Ribes. APROVAT

L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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