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Descripció

Data Alta

2015 / 0746

Fraccionament al Sr. NA del deute actual en 01/09/2015
concepte de dues sancions imposades per infracció
a les normes reguladores de la gestió del mercat
ambulant setmanal.

2015 / 0747

Aprovar la contractació de la Sra. ESJ com a 02/09/2015
Educadora Social, mitjançant un contracte de
duració determinada per obra o servei del 16 de
setembre al 22 de desembre de 2015.

2015 / 0748

Llicència per ocupació de la via pública per 02/09/2015
ampliació de gual permanent al c/ Major 43,
atorgada a la Comunitat de Propietaris (CIF
H63270276) segons liquidació núm. 201536041

2015 / 0749

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AL 03/09/2015
C/ EUGENI D'ORS, 55 PELS DIES 7 I 8 DE
SETEMBRE A NOM DE EJC

2015 / 0750

Incoació expedient sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores de la tinença d'animals Exp.
GOV/2015-16

2015 / 0751

Incoació expedient sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstics, exp. GOV/2015-22

2015 / 0752

Incoació expedient sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores dels sorolls i les vibracions,
exp. GOV/2015-28

2015 / 0753

Incoació expedient sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores dels sorolls i les vibracions,
exp. GOV/2015-29

2015 / 0754

Incoació expedient sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstics, Exp. GO/2015-30

2015 / 0755

Resolució exp. sancionador per infracció a les 03/09/2015
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstics, exp. GOV/2015-21

2015 / 0756

Contractació Tècnic Mitjà de serveis a les persones, 04/09/2015
MGR del 7 de setembre al 31 de desembre de
2015.

2015 / 0757

Avançament de nòmina mes d'agost treballadora 04/09/2015
Sra. AMOM.

2015 / 0758

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la 07/09/2015
baixa en el Padró Municipal d'Habitants als
extrangers no comunitaris sense autorització de
residència que no han renovat la seva inscripció
padronal

2015 / 0759

Llicència d'obres atorgada al Sr. APM per pintar la 07/09/2015
façana del c/ Federico García Lorca núm. 155

Codi

Descripció

Data Alta
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2015 / 0760

Incoació expedient sancionador per infracció a les 08/09/2015
normes reguladors de la tinença d'animals
domèstics exp. GOV/2015-31

2015 / 0761

Nomenament funcionari JCA per tal que representi 08/09/2015
a l'Ajuntament davant Inspecció de Treball en l'exp.
8/0019195/15

2015 / 0762

Sol.licitant llicència obres menors neteja jardí, pintar 08/09/2015
pati i feines de jardineria pel Sr. SJBB

2015 / 0763

Adjudicació servei de recollida de paper i cartró 09/09/2015
comercial, mobles i voluminosos i neteja de mercats
municipals en festius, durant el mes de setembre

2015 / 0764

Requeriment al licitador FORMACIÓ I TREBALL, 09/09/2015
FUNDACIÓ PRIVADA que ha presentat oferta més
avantatjosa, servei de recollida selectiva de paper i
cartró comercial i mobles voluminosos....

2015 / 0765

Atorgant llicencia per ocupació de la via pública 09/09/2015
amb gual permanent placa núm. 3037 atorgada al
Sr. JLEM al c/ Cristòfol Mestre 26. Liquidació núm.
2015360065

2015 / 0766

Atorgant llicència per ocupació de la via pública 09/09/2015
amb gual permanent placa núm. 3038 atorgada la
Sra. CFM, al c/ la Pau 16 . Liquidació núm.
2015360069

2015 / 0767

Atorgant llicència per ocupació de la via pública 09/09/2015
amb gual permanent placa núm. 3039 atorgada al
Sr. LHR, al c/ Torreta 44 bxs. Liquidació núm.
2015360075

2015 / 0768

Incoació expedient sancionador per infracció a les 10/09/2015
normes reguladores de la gestió del mercat
ambulant setmanal, exp. GOV/2015-32

2015 / 0769

Incoació expedient sancionador per infracció a la 10/09/2015
Llei d'accessibilitat, GOV/2015-33

2015 / 0770

Adjudicació del procediment obert del contracte per 10/09/2015
a la gestió indirecta de l'explotació, sota la modalitat
de concessió, del servei d'escola bressol municipal
L'Espígol.

2015 / 0771

Obres sense llicència polígon 31, parcel·la 17 10/09/2015
(Plana de Can Mestre)

2015 / 0772

Obres contrucció garatge sense llicència a Av. 10/09/2015
Josep Pere Jacas, 24

2015 / 0773

Construcció piscina prefabricada sense llicència al 10/09/2015
Passeig Pujades, 7F (Vallpineda)

2015 / 0774

Ampliació habitatge sense llicència a c/ Garrofera, 10/09/2015
10 (Can Lloses)

2015 / 0775

Ocupació espai zona verda al Passeig de Sant 10/09/2015
Albert, 7G (Vallpineda)

Codi

Descripció

Data Alta
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2015 / 0776

Reforma i rehabilitació de l'habitatge i abocament 10/09/2015
de runes al carrer Montblanc, 84 (Can Lloses)

2015 / 0777

Finca no forestal amb incompliment del deute de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ Ramón i
Cajal, 23

2015 / 0778

Finca no forestal amb incompliment del deure de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ de la
Malvasia

2015 / 0779

Finca no forestal amb incompliment del deure de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ Juan de la
Cierva, 24 - c/ Velázquez, 28

2015 / 0780

Finca no forestal amb incompliment del deure de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ de la
Ginesta, 7

2015 / 0781

Finca no forestal amb incompliment del deure de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ Miquel
Servet, 52 (Les Roquetes)

2015 / 0782

Finca no forestal amb incompliment del deure de 10/09/2015
conservació, salubritat i seguretat al c/ Sagrada
Família, 2 (Ribes)

2015 / 0783

Donar compte de la sol·licitud d'ajut per a projectes 10/09/2015
de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals a travès de la
Mancomunitat Penedès - Garraf

2015 / 0784

Aprovació protocol i conveni projecte les ofertes de 15/09/2015
treball a través de la gestió de competències, com
acció conjunta amb Sitges, Sant Pere de Ribes,
Canyelles, Cubelles i Olivella i Consell Comarcal
del Garraf.

2015 / 0785

Obra en construcció que pot presentar un perill al c/ 15/09/2015
de la Plana Novella, 11 (Mas Alba)

2015 / 0786

Aprovació liquidacions i autoliquidacions del mes 15/09/2015
de juliol de 2015

2015 / 0787

Aprovació avançament pagament paga extra nadal 16/09/2015
2015 a favor de XMM per import de 800€.

2015 / 0788

Imposar al Sr. X.B.V.F. la sanció de 100,00-€., com 16/09/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0789

Imposar al Sr. M.M.F. la sanció de 100,00-€., com 16/09/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 14.17 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0790

Imposar al Sr. F.J.C.B. la sanció de 200,00-€., com 16/09/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 94.02.A.29
del Reglament de Circulació.

2015 / 0791

Imposar a la Sra. D.C.D.G. la sanció de 100,00-€., 16/09/2015
com autora de la infracció tipificada en l’art.
94.02.E.5 del Reglament de Circulació.
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2015 / 0792

Imposar a la Sra. J.A.L.A. la sanció de 100,00-€., 16/09/2015
com autora de la infracció tipificada en l’art. 154.4 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0793

Imposar a la Sra. A.F.C.F. la sanció de 300,00-€., 16/09/2015
com autora de la infracció tipificada en l’art. 50.1.23
del Reglament de Circulació.

2015 / 0794

Imposar a la Sra. M.D.P.C. la sanció de 100,00-€., 16/09/2015
com autora de la infracció tipificada en l’art. 50.1.22
del Reglament de Circulació.

2015 / 0795

Aprovar l'arxiu de l'expedient numero 1500001418 16/09/2015
corresponent a G.C.

2015 / 0796

MFS reserva ocupació via pública per mudança dia 17/09/2015
28 de setembre al cr. Cervantes 18 de 8 a 12 hrs

2015 / 0797

Imposició genèrica sancions de trànsit

2015 / 0798

Aprovació
genèrica
sancionadors trànsit

2015 / 0799

Desestimar l` al•legació presentada en l’expedient 17/09/2015
sancionador 1500001649 K.L.S.L. no admetent les
identificacions
de
conductors
realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa que
així mateix es fa constar.

2015 / 0800

Sol.licitant assabentat d'obres per reforma bany i 18/09/2015
cuina per la Sra ISG

2015 / 0801

Sol.licitant maquina elevadora per rehabilitació 18/09/2015
façana per part de l'empresa Indecor Moreno 2003,
SLU

2015 / 0802

Decret per llicència d'Ocupació de Domini Públic per 18/09/2015
tancament de carrer al C/Sitges, 42 per
Electrodomèstics Fonoll, SL (núm. rebut 201536167)

2015 / 0803

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per 18/09/2015
contenidor al C/Jaume Balmes, 81-83 el 19/9/15
(núm. rebut 201536198)

2015 / 0804

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per 18/09/2015
Gual Permament al C/Palou, 2c bxs 1, atorgat a REI
(núm. de rebut 201536229)

2015 / 0805

Decret per Llicència d'Ocupació de Domini Públic per 18/09/2015
Contenidor, al C/de la Farigola, 10, el dia 18/9/15
atorgat a IFA (núm. de rebut 201536232)

2015 / 0806

Aprovació adjudicació treballs reparació del mur 18/09/2015
jardinera lateral de l'escola Santa Eulalia per import
de 5.984,96€ a favor de CONSTRUCCIONS
GIRALT, SL

Codi

Descripció

2015 / 0807

Delegació d'Alcaldia en funcions de representació al 21/09/2015
Tercer Tinent d'Alcalde Sr. FJPJ.

incoació

17/09/2015
expedients 17/09/2015

Data Alta
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2015 / 0808

Aprovació despesa pagaments membres de les 21/09/2015
Meses Electorals eleccions autonòmiques Generalitat
de Catalunya

2015 / 0809

Aprovació incoació sancionadors denúncies trànsit

2015 / 0810

Estimar les al•legacions presentades en l'expedient 21/09/2015
sancionador 1500002263 OAT, incoat per la infracció
de circulació i procedint al seu arxiu, sense declaració
de responsabilitat

2015 / 0811

Desestimar el recurs presentat per l’interessat en 21/09/2015
mèrits de l’expedient sancionador 1500000165 UMF,
confirmant la sanció imposada al mateix.

2015 / 0812

Declarar al
responsable
cadena i
deposicions
400€

2015 / 0813

Aprovació sol·licitud de la subvenció FOAP 2015

2015 / 0814

Aprovació liquidacions i autoliquidacions setembre 22/09/2015
2015

2015 / 0815

Decret pel qual es concedeix llicència d'obres al Sr. 23/09/2015
AFQ per a pintar al façana del c/ Cristòfol Mestres 53
(liquidació núm.201536258)

2015 / 0816

Aprovació
contractació
pòlissa
contingències 23/09/2015
celebració del mercat del cava i la tapa 2015

2015 / 0817

Llicència per ocupació de via pública amb un 23/09/2015
contenidor de runes, atorgat al Sr. JDT al carrer
Comas i Solà, 10 pel dia 24/09/2015 ( liquidació
201536286 )

2015 / 0818

Llicència per ocupació de via pública amb una 23/09/2015
bastida atorgada al Sr. AFQ al carrer Cristòfol
Mestres, 53 pel dia 25/09/2015 ( liquidació
201536259 )

2015 / 0819

Llicència per ocupació de via pública amb un gual 23/09/2015
permanent atorgada a la Sra. MDVV al carrer Josep
Llimona , 2 Placa 3068 ( liquidació 201536264 )

2015 / 0820

Llicència per ocupació de via pública amb un gual de 23/09/2015
càrrega i descàrrega atorgada al Sr. JMB al carrer
Puigmoltó, 26 Placa 61-C ( liquidació 201536274 )

Codi

Descripció

2015 / 0821

APROVAR la memòria valorada i l’estudi bàsic de 24/09/2015
Seguretat i Salut pels treballs complementaris de
millora i acabat de l’arranjament del camí de Ca
l’Escolà, per import de 16.134,14€ (IVA inclòs).

2015 / 0822

Aprovar el pagament de la nòmina de setembre de 25/09/2015
2015

2015 / 0823

Llicència d'ocupació de domini públic per taules i 25/09/2015
cadires , concedida a la Sra. CLM, al carrer Sitges,

21/09/2015

Sr. A.Z.C. amb DNI núm. 46351711H 21/09/2015
de: No portar el gos amb corretja o
embrutar les vies públiques amb
fecals de gos i imposar una sanció de
22/09/2015

Data Alta
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28 , restaurant la Croqueta Contenta. ( Liquidació
201536293)
2015 / 0824

Llicència d'ocupació de domini públic per un gual 25/09/2015
permanent , núm. de placa 3070, , concedida al Sr.
LOM al carrer Lola Anglada, 11 . ( Liquidació
201536303)

2015 / 0825

llicència per a l'ocupació de la via pública atorgada a 25/09/2015
Electrodomèstics Fonoll, SL per al tancament de
carrer Carles Buigas núm. 57, per a la descàrrega de
mercaderies el dia 29-09-2015 d´11 a 13 h.
(liquidació núm. 201536281)

2015 / 0826

Aprovació nomenament tresorera accidental a favor 29/09/2015
de la RAA del 5 al 23 d'octubre de 2015

2015 / 0827

REQUERIR al propietari les mesures cautelars 29/09/2015
necessàries consistents en impedir l’accés, a la
terrassa de l'habitatge situat al carrer Mercè Amell
núm. 6, de Vallpineda, i així mateix, procedeixi a
l’estintolament de tota la terrassa,

2015 / 0828

Aprovació conveni amb entitats de diables petits de 29/09/2015
Ribes, Petits Diabòlics i Agrupació de Balls Populars
per la celebració del CORRESPURNES 2015 pel dia
3 de novembre

2015 / 0829

Aprovació pagament assistència al seminari marca 29/09/2015
CIUTAT a favor del regidor AMA els dies 2 i 3
d'octubre

2015 / 0830

Aprovació pagament seguretat social mes d'agost 29/09/2015
2015

2015 / 0831

Llicència d'obres menors per pintar la façana al Pg. 30/09/2015
Lluís Companys 69, atorgada a la seva Comunitat de
Propietaris (liquidació 201536349)

2015 / 0832

Llicència per ocupació de la via pública per a 30/09/2015
plataforma elevadora per pintar la façana al Pg. Lluís
Companys 69, atorgada a la seva Comunitat de
Propietaris (liquidació 201536350)

Codi

Descripció

2015 / 0833

Adjudicar el contracte del procediment negociat amb 30/09/2015
publicitat del servei de recollida selectiva de paper
cartró a favor de FORMACIO I TREBALL,
FUNDACIO PRIVADA per 89.375,02€ a partir de l'1
d'octubre i fins el 31 de desembre de 2016

2015 / 0834

Llicència per ocupació de la via pública atorgada al 30/09/2015
Sr. OBV, per un gual permanent al c/ Carç 44, placa
núm. 3069 (liquidació núm. 201536351)

2015 / 0835

Aprovar el nomenament del funcionari Sr. APB per tal 30/09/2015
que representi i assisteixi com a lletrat a l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes davant el Jutjat de lo Social nº
16 de Barcelona, procediment núm. 1063/2015.

2015 / 0836

Aprovació contractació a favor de JML des del dia 1 30/09/2015
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d'octubre i fins el 31 de desembre de 2015, com
agent civic, i dins del projecte foment de l'ocupació.
2015 / 0837

Aprovació ADO per la publicació en el BOE per 30/09/2015
import de 659,56€ pel procedimenet obert
harmonitzat per la contractació del servei de
telecomunicacions
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