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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 25 DE JULIOL 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (11 de juliol de 2017)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Ampliació D 201700002202 de l’atorgament de la bonificació del preu públic llar
d’infants per assistència de l’ exp. 43/2016
6. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 472 emesa per RACFRED S.L.U. per una
actuació d’emergència a l’escola Els Costarets
7. Aprovació justificant núm. 10 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol”, “El
Cargol” i “Els Tres Pins”
8. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
en l’àmbit de dones i LGTBI
9. Aprovació autorització de despesa gestió camp de futbol de les Roquetes i autorització
de despesa gestió pavelló poliesportiu Miguel Meca Torres de les Roquetes
10. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per l’enderroc d’edificacions existents i
construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes
11. Aprovació definitiva del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per a la
millora de l’Skate Park al nucli de Ribes
12. Acceptació de l’ajut del preacord 17/X/241761 “Pressupost ordinari per al servei local
d’ocupació en el marc de les meses de concertació del Pla Xarxa Governs Local
2016/2019
13. Donar de baixa crèdit AD 12969 i aprovació de la memòria valorada de l’empresa
Design41 Interiorisme de l’espai d’allotjaments per a empreses a les Roquetes
14. Adjudicació redacció programa funcional del Futur Espai empresa Ribes
15. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a finançar les
depeses derivades del projecte “Fets i Experiències Interculturals a Ribes: Teatre,
música, gastronomia i patrimoni”
16. Aprovació pla de treball anual i sol·licitud subvenció pròrroga AODL per al
desenvolupament dels sectors estratègics per un model de municipi destinació
turística saludable
17. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2017: “Ball de Diables
de Ribes”, “Club Handbol Ribes”, “Associació de veïns de les Roquetes” i “Institut
d’Estudis Penedesencs”
18. Aprovació conveni subvenció nominal comerç 2017 entre l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes i l’Associació d’Artesans DO Ribes
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Relació de factures
20. Instàncies Rendes
21. Aprovació bases de convocatòria
22. Resposta petició sobre venciment trienni
23. Rectificació proposta 34/2017 pagament de quilometratges
24. Baixa de vehicles de renuncia exp. 029/17, 031/17 i 035/17
25. Baixa de ciclomotors i motocicletes abandonats, publicats al BOE de divendres 5 de
maig de 2017
26. Devolució import taxa grua i arxiu denúncia trànsit
27. Adjudicació contractació mitjançant procediment obert, del subministrament del vehicle
elèctric per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
28. Adjudicació directa mitjançant procediment negociat sense publicitat del
subministrament de contenidors de recollida d’escombreries de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
29. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques del
contracte mitjançant procediment obert, de subministrament, en la modalitat de
compra d’un vehicle elèctric amb caixa basculant destinat al servi d’espai públic de
Sant Pere de Ribes
30. Aprovació pressupost per la redacció del projecte de millora de la xarxa d’aigua del
sector de Can Puig
31. Aprovació pressupost per la redacció del projecte de millora de la xarxa d’aigua del
sector Mas d’en Serra
32. Aprovació pressupost per la redacció del projecte de millora de la xarxa d’aigua del C.
Murillo al nucli de les Roquetes
33. Validació de la despesa per la prestació dels serveis de recollida de paper - cartró
comercial i de mobles voluminosos i autorització del reconeixement de l’obligació de
les factures
34. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de
d’instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament
08 situat al C. Mare de Deu de Montserrat cantonada amb C. Nou
35. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de
d’instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament
25 situat a l’ Av. Mas d’en Serra cantonada amb C. Pica d’Estats
36. Aprovació inicial del projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Passeig
de Circumval·lació (núm. 4-58)
37. Aprovació de la modificació de la memòria valorada per a la supressió de barreres
arquitectòniques a l’ Av. Catalunya, entre C. Roger de Flor i Rambla del Garraf de les
Roquetes
38. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2n, 3r i 4r trimestre
Grallers 12, escala B
39. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2n, 3r i 4r trimestre
Santa Eulàlia 5, escala C
40. Llicències d’obres (570801)
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41. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb
risc d’exclusió social del Municipi de Sant Pere de Ribes per a l’any 2017
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,21 de juliol de 2017
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