Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 1 D’AGOST 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (18 de juliol de 2017)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
5. Donar compte relació despeses menors
6. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7. Ajuts d’urgència social
8. Ajuts d’urgència social a justificar
9. Justificacions i anul·lacions d’ajuts d’urgència social
10. Aprovació de subvenció econòmica a Creu Roja per l’any 2017
11. Aprovació de la pròrroga del contracte dels servei de Centre Obert les Roquetes i
Centre Obert de Ribes “La Casota” i 2L’Espai Jove” de Ribes
12. Aprovació justificant núm. 11 subvencions preu públic llar d’infants L’Espígol curs
escolar 2016/2017
13. Aprovació conveni amb l’”Associació Pares TEGAR pro Discapacitats del Garraf”, per
l’any 2017
14. Aprovació conveni amb l’”Associació Autisme amb Futur”
15. Aprovació del conveni per a la subvenció nominal 2017 de l’ AMPA INS Alexandre Galí
per al projecte TIS
16. Aprovació pròrroga contracte i modificació de l’aportació a la concessionària de la llar
d’infants “L’Espígol” per la disminució del preu públic, curs 2017/2018
17. Aprovació justificació presentada per l’ Institut Montgròs en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2016/2017
18. Aprovar la modificació del nombre d’aules obertes a la llar d’infants “Els Tres Pins” per al
curs 2017/2018 i l’aportació addicional a la concessionària “Cavall de Cartró” per la
disminució del preu públic
19. Aprovar la modificació de l’aportació addicional a la concessionària de la llar d’infants “El
Cargol”, “Cavall de Cartró”, per la disminució del preu públic curs 2017/2018
20. Adquisició dues calderes de condensació per a l’escola de Les Roquetes (GEE)
21. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització de despesa i reconeixement de
l’obligació de les factures corresponents al Servei d’Atenció Domiciliaria del mes de juny
2017
22. Aprovar inicialment el projecte bàsic – executiu de l’adequació dels voltants de l’Ermita
de Sant Pau
23. Aprovació obres millora de les instal·lacions elèctriques de les pistes de tenis de Can
Macià de Sant Pere de Ribes (GEE)
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24. Aprovació pressupost proposta de serveis professionals per la fiscalització del compte
de CEM Espai Blau (GEE)
25. Aprovació autorització a l’Entitat DO Ribes per la celebració d’una acció promocional
mensual de setembre a desembre 2017 i la Fira de Nadal i Reis a la Pl. Marcer
26. Aprovació de les activitats de la Festa Major del barri de Rocamar del 5 al 15 d’agost de
2017
27. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2017 a “l’Associació Esportiva
Sant Pere“
28. Aprovació pressupost Seraf Garraf SL per a la substitució d’analyts a les piscines
municipals de les Roquetes a conseqüència d’un acte vandàlic (GEE)
29. Devolució imports revocació parcial expedient 10-G-0063 programa itineraris personal
d’inserció 2010
30. Aprovació pla de seguretat i salut pel subministrament del material esportiu per a la
transformació de la pista del pavelló de les Roquetes a tres pistes transversals
31. Aprovació convocatòria
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32. Aprovació de les activitats de la Festa Major del Barri del Palou del 6 al 15 d’agost de
2017
33. Aprovació reconeixement obligació despeses comunitàries juny i juliol de 2017 del
Mercat Municipal La Sínia
34. Aprovació AD adquisició mobiliari i complements i cortines espai empresa Roquetes
(GEE)
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
35. Relació de factures
36. Retornament fiances
37. Instàncies Rendes
38. Aprovació bases de convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a professor/a
d’escola d’adults
39. Pròrroga Comissió de Serveis
40. Aprovació contractació d’una empresa per a la neteja dels vehicles de la Policia Local
(GEE)
41. Baixa dels ciclomotors i motocicletes de renuncia exp. 021/17,022/17,023/17 i 024/17
42. Desballestament de dues motocicletes/ciclomotors (RSU), exp. 008/17 i 017/17
43. Validació despesa factura Telefònica
44. Autorització de despesa per neteja d’abocadors incontrolats i retirada d’amiant (GEE)
45. Aprovació pressupost per vorera C/ Ildefons Cerdà, per millora d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques (GEE)
46. Aprovació pressupost per vorera C/ Ildefons Cerdà, millora d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques davant escola El Pi (GEE)
47. Ampliació autorització de despesa A4291 Espai Públic (GEE)
48. Aprovar pressupost de l’enllumenat Pl. Llobregat del nucli de Les Roquetes (GEE)
49. Aprovació pressupost separació escomès de llum i aigua bar Centre Cívic Roquetes al
nucli de Les Roquetes (GEE)
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50. Aprovació pressupost per la millora de via urbana al C. Agricultura del nucli de Les
Roquetes (GEE)
51. Aprovació del primer modificat de la memòria tècnica valorada de la millora del camí
d’accés a la urbanització Els Vinyals
52. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última per a la supressió de barreres
arquitectòniques al C. Juan de la Cierva al nucli de les Roquetes, així com la factura
53. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació, subministrament en la
modalitat de compra, d’un semiremolc per a deixalleria mòbil de l’Ajuntament de sant
Pere de Ribes
54. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives que regiran el
procediment d’execució de les obres descrites en el projecte d’adequació de la Pl.
Hernán Cortes de les Roquetes
55. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, de subministrament i muntatge de mobiliari per a la Casa
de la Vila (Fase 1)
56. Adjudicació directa mitjançant procediment negociat sense publicitat per l’execució de
l’obra del projecte d’obres complementàries de reparació i rehabilitació de la Casa de la
Vila. Fase 1
57. Tramesa dels pressupostos als que es refereix el decreta 522/2017 relatiu al segon
expedient d’execució subsidiària d’obres de manteniment en el sector SUPP -9 Mercat
Parc Central, amb ampliació del termini per presentar al·legacions
58. Aprovació certificació d’obres núm. 20 corresponent a les obres de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1, així com de la factura
59. Denegació escriptura pública de la parcel·la situada a l’ Av. Montsant, 35 de Can Lloses
– Can Marcer
60. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura per
les despeses de manteniment de la parcel·la núm. 9 propietat de l’Ajuntament
61. Rectificació error material canvi titularitat activitat, exp. 6.8.7 9/2017
62. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2017 i quotes pendents
de 2016
63. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts municipals
al Foment de lloguer assequible d’habitatges per a l’exercici 2017
64. Desestimar al·legacions i deixar sense efecte declaració responsable obertura exp.
6.8.2 58/2016
65. Llicències d’obres (580801)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,28 de juliol de 2017
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