Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, divendres dia 29 de
desembre de 2017, a les 12:30h. a la Sala de l’edifici de Can Puig, per a tractar els assumptes
que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la sessió
indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia
– Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
5. Aprovació justificant núm. 4, 5 i 6, subvencions preu públic llar d’infants: “El Cargol” i
“Els Tres Pins” curs escolar 2017/2018
6. Donar de baixa els ajuts atorgats per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018 corresponents als exp. 313/2017 i 314/2017
7. Donar de baixa la bonificació del preu públic llars d’infants a partir del mes de desembre
per assistència exp. 97/2017 i 127/2017
8. Aprovació del conveni entre el servei d’educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i l’Associació de mares i pares de l’ Institut Xaloc projecte TIS curs 2017/2018
9. Justificacions de bonificacions menjador Casal avis novembre 2017
10. Aprovació justificació subvenció “Autisme amb Futur”
11. Aprovació justificació subvenció AECC – Catalunya contra el càncer
12. Aprovació justificació subvenció a Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere de l’any
2017
13. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
GRUP 10, escola El Pi i aprovació disposició de la despesa
14. Aprovació autorització a UCER celebració actes “Patge Reial” a les Roquetes el dia 3 de
gener
15. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura emesa per Penya Jove de les Roquetes, mes de
desembre Camp de futbol de Roquetes
16. Aprovació definia del projecte bàsic –executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per a
l’adequació dels voltants de l’Ermitat de Sant Pau.
17. Aprovació conveni per la formació pràctica amb la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial a través del Centre docent Institut
Alexandre galí
18. Aprovació del balança de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any a les
Roquetes la nit del 31 de desembre de 2016 a l’1 de gener de 2017
19. Aprovació del balança de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any a Ribes la nit
del 31 de desembre de 2016 a l’1 de gener de 2017.
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20. Aprovació justificació subvenció per a projectes de millora de locals del GER
21. Aprovació activitat esportiva “VII Cursa Solidària les Roquetes 2017”
22. Adjudicació de la direcció d’obres, coordinació seguretat i salut i control de qualitat
projecte bàsic i executiu de l’adequació de la urbanització dels voltants de l’Ermita de
Sant Pau (GEE)
23. Aprovació de la justificació de les millores segons el contracte del bar del Camp de
Futbol Ribes i incorporació al Inventari Municipal
24. Aprovació acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per elabora el Pla
de Salut Local
25. Aprovació modificació memòria valorada i ampliació de l’autorització de despesa i
disposició per l’adjudicació obres adequació parada núm. 5 del Mercat Municipal La
Sínia
26. Aprovació atorgament de la convocatòria de subvencions de projectes de Cooperació al
Desenvolupament 2017 i quota del Fons Català
27. Aprovació pressupost per la realització d’una memòria per a l’estabilització o protecció
dels talussos naturals que contornegen el Castell de Ribes, per al rejuntat i reparació
d’un tram de muralla i per a la reconstrucció d’un tram de mur del camí de baixada del
Castell (GEE)
28. Aprovació pressupost adjudicació redacció memòria tècnica per l’execució de les
instal·lacions de baixa tensió, climatització, ventilació i extracció del Centre Cívic l’Espai
(GEE)
29. Aprovació direcció d’obra projecte enderroc construccions existents projecte bàsic
executiu nova grada i marquesina i construcció d’un mur i tanca metàl·lica a la zona del
Bosc de Plaça de Ribes (GEE)
30. Adjudicació formació professionalitzadora 2018 programa PFI-PTT especialitat “Auxiliar
de vendes, oficina i atenció al públic” (GEE)
31. Adjudicació formació professionalitzadora 2018 programa PFI-PTT especialitat “Auxiliar
d’Hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar” (GEE)
32. Acceptació pròrroga ajuts a comerç- codi XGL 17/Y/240428 i mercat – codi XGL
17/Y/240242 en el marc del catàleg ajuts de la Diputació de Barcelona 2017
33. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2017, a “L’Associació SEA
AMPA El Pi”
34. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat “Els Xulius – CSR” per a l’activitat de
la festa de Cap d’Any a Ribes la nit del 31 de desembre de 2017 a l’1 de gener de 2018
35. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat “Castellers de les Roquetes” per a
l’activitat de la festa de Cap d’Any a Roquetes la nit del 31 de desembre de 2017 a l’1
de gener de 2018
36. Aprovació del conveni amb la Fundació INFORM i acceptació de la subvenció programa
de formació amb compromís de contractació per entitats de formació convocatòria 2017
(programa SEFED FCC 2017)
37. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació de l’execució de les obres descrites en el projecte bàsic executiu per
l’adequació de la urbanització dels voltants de l’Ermita de Sant Pau
38. Aprovació justificació de la subvenció 2017: “Associació de Pares TEGAR pro
discapacitats del Garraf”, “Centre de Recursos Pedagògics del Garraf” i “Associació de
Festes Populars de les Roquetes”
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39. Aprovació justificació subvenció nominal 2017: “AMPA Ins Can Puig”, “AMPA El Pi”,
“AMPA escola Sta. Eulàlia”, “Escola Les Parellades”, “AMPA IES Montgròs”, “AMPA
Mediterrània” i “Manteniment Sta. Eulàlia”
40. Aprovar el conveni i la justificació de la subvenció nominal 2017, a “L’Associació Futbol
Sala les Roquetes del Garraf”
41. Aprovació justificació subvenció nominal 2017: “Entitat Junts en Acció”, “Penya Ribes
Entitat Esportiva i Cultural”, “La Carretera del Vi”, i “Entitat GER”.
42. Atorgament de les subvencions per a projectes de millora de locals d’entitats culturals
de Sant Pere de Ribes a les entitats Els Xulius, Centre Parroquial i GER.
43. Ajuts d’urgència social.
44. Aprovació final d’obra de la primera fase de les obres de remodelació de les pistes de
Sant Agustí i aprovació de la factura.
45. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 11 i núm. 12 emesa pel club deportiu Ribes
per la gestió de les instal·lacions esportives Bosc d’en Plaça de Ribes.
46. Aprovació baixa de crèdits no disposats de les autoritzacions de despeses del servei
d’esports i aprovació factura aigua.
47. Ajut d’urgència social (2017/00460).
48. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 AMPA La Riera de Ribes.
49. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 manteniment escola Les Roquetes.
50. Aprovació justificació 1 registre entrada 2017020832 presentada per l’escola l’Aragai en
concepte d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 20172018.
51. Proposta de validació de les factures corresponents a la realització de les obres de les
subvencions concedides d’arranjaments de la gent gran, persones amb dificultats de
mobilitat o amb risc d’exclusió social del municipi de Sant Pere de Ribes, la seva
justificació i el seu pagament.
52. Aprovació pressupost per la redacció del projecte d’arquitectura, instal·lacions, obra civil
i estudi de seguretat i salut per la rehabilitació del Castell de Ribes.(GEE)
53. Aprovació pressupost redacció projecte museològic i museogràfic al castell de
Ribes.(GEE)
54. Aprovació justificació 5 presentada per les famílies amb fills escolaritzats a centres
educatius de fora del municipi en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar per al curs escolar 2017-2018.
55. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 manteniment escola mediterrània.
56. Aprovació justificació parcial subvenció per a projectes de millora de locals de l’entitat
els Xulius mitjançant annex.
57. justificacions de bonificacions menjador Casal avis desembre 2017.
58. Aprovació justificant núm. 7 subvencions preu públic llar d’infants els Tres pins curs
escolar 2017-2018.
59. Aprovació justificació presentada per la família amb fills escolaritzats al centre educatiu
Can Puig en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs
escolar 2017-2018 exp. 150/2017.
60. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2017 punt
10. Maquinària de climatització de la Sala de billar Casal d’avis Ribes.(GEE)
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
61. Relacions de factures
62. Aprovació reintegrament i pagament factura INAC- Megafonies Vallbona SL
63. Retornament fiances de Rendes i Tresoreria
64. Aprovació factura de Telefònica
65. Contractació obres d’arranjament als camins veïnals de Can Lloses (GEE)
66. Contractació obres arranjament camí de les portes al veïnat de Can Lloses (GEE)
67. Contractació redacció projecte construcció Centre de producció i acopi de Biomassa a
Sant Pere de Ribes (GEE)
68. Contractació obres arranjament camí de les Torres – Mas Alba (GEE)
69. Reclamació pagament indemnització vidre trencat a la Pl. interior de la Vinya d’en
Petaca
70. Aprovació actualització cànon fix 2016 Complex esportiu Espai Blau
71. Resolució expedient de Reclamació Patrimonial
72. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura codi
2017004489
73. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de les obligacions de les
factures relativa al manteniment i conservació d’instal·lacions enllumenat públic i exterior
dependències municipals
74. Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules per a les obres descrites en
el projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa d’aigua potable a la zona de
Can Puig
75. Aprovació del retornament de la factura emesa per la Companyia del Gas d’un
equipament municipals gestionats per concessionaris
76. Donar compte certificació final de les obres realitzades i aprovació pagament aportació
municipal al programa de les actuacions previstes en el Pla Municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI)
77. Aprovació nou contracte de lloguer (Pl. 39 SUPP -9
78. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació pel pagament de
la factura codi núm. 5085
79. Resolució recurs de reposició acord JGL 1/8/2017 declaració responsable obertura exp.
6.8.2. 58/2016
80. Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules per a les obres descrites en
el projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa d’aigua potable al C. Murillo
del Nucli de les Roquetes
81. Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules per a l’adjudicació de la
contractació dels treballs de redacció del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i
salut, la certificació d’eficiència energètica del projecte, la documentació tècnica en
matèria d’incendis, el projecte de condicionament acústic, les visualitzacions de
l’actuació i l’estudi del mobiliari del projecte d’ampliació i reforma de la Biblioteca Josep
Pla
82. Aprovació IPC renda i les despeses del local llogat per l’ ADF 307 a Can Lloses
83. Llicències d’obres (Núm. 871229 i 881229)
84. Certificacions d’obres.
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85. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura codi
2017004709.
86. Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres de construcció de la pista Cruyff a
les pistes de Sant Agustí al nucli de les Roquetes.

L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 27 de desembre de 2017
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