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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 28 DE MARÇ 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (21 de març 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. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Aprovació de la justificació econòmica subvenció finançament de l’àmbit d’Igualtat i
Ciutadania
8. Justificacions de bonificacions menjador Casal d’avis gener -febrer 2017
9. Aprovació justificació subvenció “Associació de Pares TEGAR pro discapacitats del
Garraf”
10. Aprovació de la reposició d’una cuina al menjador de l’escola El Pi
11. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós gener –febrer 2017
12. Aprovació justificacions presentades per les escoles: “La Riera”, “El Pi” i “Santa
Eulàlia” en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs
2016-2017
13. Aprovació justificació presentada per l’ AMPA Institut Alexandre Galí en concepte
d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2016-2017
14. Aprovació de la despesa i l’obligació reconeguda del primer premi i dels dos accèssits
del XII Concurs Fotogràfic Objecte Sabre 2017
15. Aprovació del balanç de tancament de la caixa efectuada pel servei de bar, amb motiu
de les activitats de Sant Pau a l’envelat de Can Puig
16. Aprovació del balanç de tancament de la caixa efectuada pel servei de bar, amb motiu
de les activitats de Carnaval a l’envelat de Can Puig
17. Aprovació del balanç de tancament de la caixa efectuada pel servei de bar, amb motiu
de les activitats de Sant Pau a l’Ermita de Sant Pau
18. Justificació subvenció Diputació de Barcelona “Escola Municipal de Persones Adultes
de Sant Pere de Ribes” (16/Y/220028) per a l’any 2016
19. Justificació subvenció Diputació de Barcelona “Pla de Millores i Promoció Fira
Agromercat” (16/Y/223467 per a l’any 2016
20. Justificació subvenció Diputació de Barcelona “Dinamització i Consolidació del CCU
Les Roquetes i el CCU de Ribes” per a l’any 2016
21. Justificació subvenció Diputació de Barcelona suport a la gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les Associacions de Comerciants: UCER per a l’any 2016
22. Justificació subvenció Diputació de Barcelona suport a la gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les Associacions de Comerciants: FEM Ribes per a l’any 2016
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23. Aprovació justificacions subvencions nominals 2016: “Club Deportiu Ribes”, “Amics del
Senderisme i la Natura de Les Roquetes”, “Entitat Castellers de les Roquetes” i “Club
Patinatge Artístic Ribes”
24. Aprovació convenis que regulen les subvencions nominals 2017: “Entitat Grup de
Caramelles Joves i Casats” i “Entitat Ball de Diables de Ribes”
25. Aprovació justificació econòmica i retornament d’import subvenció Agències de
Col·locació 2015
26. Adjudicació mitjançant procediment obert contractació del subministrament i
col·locació de material esportiu per a la transformació de la pista del pavelló de Les
Roquetes en tres pistes transversals
27. Aprovar el modificat d’obra de l’actuació 1: Àrea de joc del projecte de l’Skate Park de
Les Roquetes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
28. Relació de factures
29. Retornament fiances Tresoreria
30. Aprovació padró taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
exercici 2017
31. Aprovació padró taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors,
ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments
industrials i comercials 2017
32. Baixa de vehicles de renuncia exp. 002/2017,003/2017 i 004/2017
33. Aprovació de l’autorització de despesa per a la maquetació, impressió i distribució del
Butlletí Municipal 2017
34. Aprovació de la guia d’usos a les xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
35. Justificació programa de suport als ens locals per a l’ impuls dels Serveis de Mediació
Ciutadana (16/y/223590)
36. Préstecs reintegrables
37. Aprovació factura inscripció a curs
38. Deixar sense efectes adscripció provisional
39. Ampliació contracte telefonia mòbil
40. Reclamació pagament danys barana de les escales d’accés a la Pl. Vinya d’en Petaca
de Les Roquetes
41. Adjudicació mitjançant procediment obert obres de pavimentació asfàltica d’alguns
vials dels nuclis de Ribes, Les Roquetes i Mas d’En Serra
42. Aprovació millora del quadre de protecció i mesura, i ampliació de dos fanals a
l’enllumenat públic de Les Torres
43. Millora de les llumeneres ornamentals de la Pl. Marcer de Ribes
44. Ampliació contracte neteja dels edificis municipals
45. Aprovació segona pròrroga contracte empresa Limpieza Industrial y Saneamineto, SA
(Lisant, SA) del procediment obert del servei de recollida d’aigües residuals al dipòsit
de Can Lloses
46. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C/ Eduard Maristany amb C/ Calderón de la Barca, C/Torreta i
Carreró de la Torreta de Ribes
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47. Aprovació ampliació autorització de despesa Espai Públic
48. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C. Sagunt i Juan de la Cierva de Les Roquetes
49. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i Sorea, SAU dels subministrament d’aigua de concessionàries de
diferents edificis i equipaments municipals
50. Aprovació factura Registre de la Propietat
51. Aprovació del pla de seguretat i salut de l’arranjament del camí de Mas Alba
52. Acceptar l’ajut tècnic concedit per la Diputació de Barcelona per a la redacció dels
treballs d’urbanització Can Lloses – Can Marcer
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 24 de març de 2017

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

