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Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE DESEMBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (28 de novembre de 2017)
2. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Justificacions d’ajuts d’urgència social
8. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
9. Justificació ajuts d’urgència social per alimentació – Targetes Moneder no actives 2017
10. Donar compte de la relació d’usuaris del banc d’aliments del departament de Serveis
Socials
11. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós novembre 2017
12. Conformitat en la tramitació d’expedient per la mesa de valoració d’urgències d l’agenda
d’habitatge de la Generalitat de Catalunya
13. Aprovació pressupost millora lavabos exteriors de l’escola Els Costerets (GEE)
14. Aprovació pressupost escola Santa Eulàlia d’adaptació bany col·lectiu planta segona,
tancament zona joguines i reparació pati superior (GEE)
15. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals
“L’Espígol” i “Els Tres Pins” per al curs escolar 2017/2018
16. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de desembre
per assistència de l’ exp. 26/2017 i per menjador exp. 40/2017
17. Aprovació justificant núm. 3 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” i “El
Cargol” curs escolar 2017/2018
18. Aprovació justificant núm. 4 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
19. Aprovació justificacions presentades per les famílies amb fills escolaritzats a Centres
Educatius de fora del municipi en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material
escolar
20. Aprovació justificant 3 per l’escola Mediterrània en concepte d’ajuts per l’adquisició de
llibres i material escolar
21. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
GRUP 10 centres fora del municipi i aprovació disposició de la despesa
22. Adjudicació honoraris d’arquitectura per a la reforma estructural i distribució interior
d’una part de l’edifici de Can Puig per a Centre de Formació SEFED (GEE)
23. Aprovació pressupost subministrament taules de ping-pong antivandàliques per a les
escoles del municipi (GEE)
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24. Desestimació de sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018
25. Aprovació autorització a FEM Ribes a col·locar diferents elements ornamental a Ribes
per la campanya Nadal – Reis
26. Aprovació pressupost direcció projecte enderroc construccions existents i nova grada i
marquesina, mur de contenció i tanca metàl·lica del camp de futbol de Ribes8GEE)
27. Aprovació validació de la despesa i autorització reconeixement
corresponents a les factures emeses per: “Club Deportiu Ribes”, “SANPO”

obligacions

28. Aprovació de la justificació d’ajuts a empresa 2017 d’una part del GRUP 2 i GRUP 3 i
revocació d’ajut
29. Aprovació memòria instal·lació Cruyff Court a les Roquetes
30. Aprovació esmena adjudicació concessió de futbol de les Roquetes a la Fundació
Marcet
31. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2017, a l’Entitat AMPA escola
Les Roquetes
32. Aprovació del pagament del premis del Concurs Literari de Narrativa curta Els Cinc Pins
2017
33. Aprovació reconeixement obligació depeses comunitàries novembre i desembre de
2017 del Mercat Municipal la Sínia
34. Aprovació justificació subvenció Diputació de Barcelona per a la realització de serveis
d’informació al Parc del Garraf 2017
35. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “Escola El Pi”, “Associació Petits
Diabòlics”, “AMPA Els Costerets”, “AMPA Institut Xaloc” i “Club Hadbol”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
36. Relacions de factures
37. Instàncies Rendes
38. Denegació retornament avals dipositats per Garrofé – Roca pel contracte d’execució de
les obres d’ acondicionament del C. Joan Cuadras i Marcer
39. Aprovació proposta de declaració de crèdits incobrables de tributs, a proposta de
l’organisme de Gestió Tributària
40. Retornament aval dipositat per Hidraulica y Obras, SA, pel contracte de les obres
d’urbanització complementària del sector SUPP -3 de Mas Alba
41. Validar la factura en relació al servei de la grua per la retirada de vehicles
42. Petició llicència no retribuïda
43. Aprovació assumpció major responsabilitat i llur despesa
44. Gratificacions informadors eleccions
45. Aprovació premis de vinculació
46. Reconeixement pagament parcial curs
47. Pagament taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte a les activitats de
prestació dels serveis de comunicació audiovisual (exercici 2017)
48. Acceptació de la cessió de drets d’explotació de les imatges de l’obra “Flora de San
Pedro de Ribas”
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49. Aprovació retornament factures emeses per la companyia Aigües de Sant Pere de
Ribes, SA i Sorea, SAU del subministrament d’aigua de boques de reg de la via pública,
i concessionaris de diferents edificis i equipaments municipals
50. Aprovar pressupost per la instal·lació d’escomesa de pluvial al C/ Àngel Guimerà de les
Roquetes (GEE)
51. Aprovar pressupost treballs de millora i adequació a la via pública (Av. Catalunya) (GEE)
52. Aprovar pressupost per la millora adequació de vials i supressió de barreres
arquitectòniques a la zona 2 i zona 3 del nucli de les Roquetes (GEE)
53. Aprovar pressupost per treballs de suport en obres de la brigada a la via pública, en
millora de vials i supressió de barreres arquitectòniques al municipi (GEE)
54. Aprovar pressupost fent referència a la canalització d’aigua potable per a donar
subministrament a la nova instal·lació municipal al C. Doctor Ferran de les Roquetes
(GEE)
55. Aprovació de la redacció del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
(GEE)
56. Aprovar pressupost 4593.1 correctius instal·lacions elèctriques (GEE)
57. Aprovar pressupost núm. 004480 referent rejoveniment de paviment de seguretat
(cautxú) a l’Àrea verda de la Vinya (GEE)
58. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
subministrament i plantació d’arbrat viari
59. Resolució expedients de Responsabilitat Patrimonial
60. Aprovar pressupost pel condicionament acústic de les dependencies de la radio (GEE)
61. Adjudicació obres “Memòria valorada adequació del carril bicicleta davant del Cap de
Ribes” (GEE)
62. Autorització transmissió del dret d’ús Plaça aparcament núm. 2 de la Pl. Vinya d’en
Petaca, S/N de les Roquetes
63. Aprovació certificació d’obres (121903)
64. Aprovació del primer modificat d’obra del projecte d’urbanització exterior de la Casa de
la Vila. Fase 1
65. Donar conformitat a la maqueta del projecte per a l’ampliació del pont sobre la Riera de
Ribes de la carretera BV-2113
66. Aprovació despesa i repercussió quotes CP usuaris aparcament, Pl. Vinya d’En Petaca
núm. 1
67. Llicències d’obres (861219)
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de desembre de 2017
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