Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 18 DE JULIOL 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (4 de juliol de 2017)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificació d’ajuts d’urgència social
7. Ampliació de l’autorització i disposició de despesa corresponent al Servei d’Atenció
Domiciliaria 2017 i reconeixement de l’obligació de les factures corresponents al mes
de maig
8. Aprovació factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
Gent Gran durant el mes de juny de 2017
9. Ampliació D 201700002118 de l’atorgament de la bonificació del preu públic llar
d’infants per assistència exp. 111/2016
10. Justificació de bonificacions menjador Fundació Redós juny 2017
11. Justificació de bonificacions menjador Casal Avis maig 2017
12. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2017, exp.
2001/275; 2009/858 i 2011/165
13. Aprovació expedient de contractació, plec de clàusules administratives i tècniques, pel
subministrament de productes d’alimentació bàsica i de primera necessitat del
producte d’ajuts d’alimentació i higiene del departament de serveis socials
14. Aprovació sortida del Drac Petit de Ribes a Vilanova i la Geltrú el dia 22 de juliol de
2017
15. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2017 a l’Entitat GER
16. Donar compte del balanç de l’exercici 2016 del bar cafeteria del Centre Cívic l’Espai de
les Roquetes i requerir a la concessió d’ingrés a favor de l’Ajuntament
17. Aprovació de l’annex al conveni amb el grup teatral ENDORFINA par a activitats de
promoció del circ a Sant Pere de Ribes durant l’any 2017
18. Aprovació del tercer pagament d’incentius corresponent al programa Joves per
l’Ocupació
19. Aprovació sol·licitud subvenció per a la pròrroga contractació d’ 1 AODL
20. Resolució petició concessionària parada i magatzem 4 del Mercat La Sínia
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
21. Relació de factures
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22. Retornament fiances
23. Instàncies Rendes
24. Aprovació assumpció major responsabilitat
25. Pròrroga adscripció cap administratiu
26. Aprovació premi de vinculació
27. Compactacions lactàncies i reduccions de jornada
28. Acceptació subvenció i signatura conveni bianual per a l’actuació “Desenvolupament
del programa de suport als ens locals per a l’ impuls i consolidació dels serveis de
mediació ciutadana 2017/2018”
29. Aprovació factura en relació al rènting del vehicles de la Policia Local 5205HHL
30. Ampliació de la reserva per el servei de repartiment del correu postal
31. Adjudicació mitjançant procediment obert per a l’execució de les obres de millora de
l’eficiència energètica i legalització de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del
quadre de protecció i comandament núm. 5 de la Pl. Joan Fuster
32. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la
pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes
33. Aprovació memòria valorada, estudi de seguretat i salut per a l’adequació del Local per
a banc d’aliments
34. Aprovació memòria valorada, estudi de seguretat i salut per a la incorporació d’un
muntacàrregues en local Pl. Vinya d’en Petaca, 2 de les Roquetes – banc d’aliments
35. Aprovació memòria valorada, estudi de seguretat i salut per a la millora de la via
urbana, ctra. De Sitges 108-136 del nucli de Ribes
36. Aprovació certificació d’obres núm. 2 per a la supressió de barreres arquitectòniques al
C. Juan de la Cierva al nucli de les Roquetes, així com la factura corresponent
37. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obres complementaries al
projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
38. Aprovació de l’aportació econòmica 2017 al Consorci Colls – Miralpeix
39. Aprovar nova liquidació activitat expedient 6.8.2 16/2017
40. Requeriment mesures correctores activitat
41. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2015/2017 Comunitat
Antoni Maria Claret 3-5
42. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives, per
l’adjudicació de l’execució de l’obra del projecte d’obres completaries al projecte de
reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
43. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives, per la
contractació de l’execució de les obres descrites en el projecte revisat de l’interceptor
d’aigües pluvials de la zona alta de les Roquetes. Fase
44. Aprovació de la cessió de 10,3 m2 de sòl per Mir Pous Girona, SL, afectat per
l’execució del projecte constructiu “Pas de vianants a la Ctra. C-246 a al PK 39+000
del TM. de Sant Pere de Ribes i TM. Sitges
45. Llicència de parcel·lació 7/2017
46. Llicències d’obres (520725)
47. Treballs d’execució pel tancament del local de la UA-1, al nucli de les Roquetes (GEE)
48. Aprovació pressupost, millora de l’enllumenat del quadre 58 del Palou Alt, nucli de
Ribes (GEE)
49. Aprovació pressupost millores enllumenat públic Q18 nucli de les Roquetes (GEE)
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50. Aprovació pressupost per millores enllumenat públic Q13 nucli de Ribes (GEE)
51. Aprovació pressupost millora ampliació llumeneres xarxa elèctrica nucli de les Torres
(GEE)
52. Aprovació pressupost per a la instal·lació d’un circuit esportiu a la Riera de Ribes
(GEE)
53. Aprovar ampliació de despesa A4285, serveis de suport empreses externes jardineria
(GEE)
54. Aprovació direcció obres, coordinació seguretat i salut i legalització instal·lació de les
obres incloses en el projecte executiu instal·lació amb caldera de biomassa a l’Espai
Blau piscina municipal (GEE)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,14 de juliol de 2017
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