DECRETS DESEMBRE 2015
Codi
2015 / 1010

Codi

Descripció
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta
ciutat de les persones que s’han relacionat, pel
transcurs de dos anys.
Descripció

Data Alta
02/12/2015

Data Alta

2015 / 1011

Incoar expedient sancionador a la Sra. J.A.B. amb
NIE núm. X0043724R per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

02/12/2015

2015 / 1012

Aprovació contracte durada determinada per obra o
servei a temps complert de A.M.O.M. com a tècnic
mitjà serveis a les persones a partir del 3 de
desembre de 2015 i fins el 31 de desembre de 2015

02/12/2015

2015 / 1013

Aprovació jubilació parcial del Sr. J.C.J. i el contracte 02/12/2015
de relleu de M.P.R. a partir del 4 de desembre i fins el
7 de novembre de 2019, com auxiliar administrativa

2015 / 1014

Aprovació admesos i exclosos i el nomenament dels
membres del Tribunal del procés selectiu per
constitució d'una bossa de conserges

02/12/2015

2015 / 1015

Aprovació desestimació jubilació parcial del J.C. a
partir del 13 de novembre de 2015 i del contracte de
relleu de la D.P. a partir del 4 de desembre de 2015

03/12/2015

2015 / 1016

Incoar expedient sancionador al Sr. H.G.F.R. amb
NIE núm. X4661633Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

04/12/2015

2015 / 1017

Aprovar complement per import de 150€ i factura
despeses per import de 1050€ relativa al Pla
Educatiu d'Entorn curs 2015-16 per a l'exercici 2015

04/12/2015

2015 / 1018

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER
TANCAMENT DEL CARRER FEDERICO GARCÍA
LORCA, 129 A NOM DE A.B.R.

04/12/2015

2015 / 1019

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
04/12/2015
càrrega i descàrrega per mudança al C. Nou, 78 i C.
Mare de Déu de Montserrat, 63 a nom del Sr. J.G.R. i
amb número liquidació 201537341

2015 / 1020

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament del C. Pi, 59 a nom del Sr. J.G.R. i amb
número liquidació 201537343

Codi

Descripció

04/12/2015

Data Alta

2015 / 1021

Aprovació pressupost treballs de redacció del Pla
d'emergència pels envelats de Ribes i Les Roquetes
a favor de GESTION DE PROYECTOS Y
MONTAJES, SLP per import de 2420€

2015 / 1022

Sr. G.M. demana decret per pintar façana al cr. Roger 07/12/2015
de Flor, 18

2015 / 1023

Sr. G.M. demana ocupació via pública per bastida del 07/12/2015

04/12/2015

15 al 18 de desembre ambdós inclosos per pintar
façana Cr. Roger de Flor, 18
2015 / 1024

REQUERIR al propietari del carrer de La Pau
09/12/2015
cantonada Plaça Marcer perquè en el termini de 15
diez procedeixi a la col•locació d’elements de retenció
i/o estintolament dels pilars.

2015 / 1025

Aprovació liquidacions i autoliquidacions mes de
novembre 2015

2015 / 1026

Aprovació acceptació subvenció per a la realització´´o 09/12/2015
del programa "FEM OCUPACIO per a joves" per
import de 88.000

2015 / 1027

Aprovació expedient de la Sra. C.M.E. amb DNI
52428007-J segons expedient 1500003255

09/12/2015

2015 / 1028

Aprovació expedient de la Sra. S.S.M.. amb DNI
38120132-R segons expedient 1500003256

09/12/2015

2015 / 1029

Continuar amb la tramitació de la denúncia
administrativa contra Sr. J.N.M. amb
D.N.I.:46209331P, com a autora de la infracció al
Reglament de Circulació previst en l’article 20.1.22,
segons número d’expedient 1500001144

09/12/2015

2015 / 1030

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. B.V.S. amb
D.N.I.: 34944256B segons expedient 1500003372

09/12/2015

Codi

Descripció

09/12/2015

Data Alta

2015 / 1031

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. A.G.F. amb
D.N.I.: 47788441-F segons expedient 1500003562

09/12/2015

2015 / 1032

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. L.M.C. amb
D.N.I.: 36349597-Y segons expedient 1500003514

09/12/2015

2015 / 1033

Incoar el/s procediment/s sancionador/s, en
compliment amb el que preveu l'art. 73 de la vigent
Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, que
conformen la relació núm. 15053503 per 59
infraccions i per un import de 8.000,00 €.

09/12/2015

2015 / 1034

Imposar les sancions corresponents, en compliment 09/12/2015
amb el que preveu l'art. 67.1 de la LLei sobre Trànsit,
Circulació i Seguretat Viària, als expedients que
conformen la relació núm. 15053803 per 10
infraccions i per un import de 3.300,00 €

2015 / 1035

Procedir a l’arxiu de la relació annexa núm.
15054909, del dia 27 de novembre de 2015, format
per 1 infracció, per un import de 100,00 €, per
desconeixement de la identitat del presumpte
infractor

09/12/2015

2015 / 1036

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient
sancionador 1500003075D no admetent les
identificacions de conductors realitzades
extemporàniament, i imposar la sanció de multa de
l'expedient 1500003075 20015, SL

09/12/2015

2015 / 1037

Estimar les al•legacions presentades en els
expedients sancionadors 1500003442 JLL, incoats
per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica sobreseïment els mateixos i procedint
al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat

09/12/2015

2015 / 1038

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MAS D'EN

10/12/2015

SERRA,1 AV. MAS D'EN SERRA, 1 OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA PER BASTIDA
2015 / 1039

Aprovació serveis mínims personal governació per la 10/12/2015
jornada electoral prevista pel dia 20 de desembre de
2015

2015 / 1040

Aprovació contractació 7 peons vinculats al programa 10/12/2015
Treball i Formació a partir del 14 de desembre de
2015 i fins el 12 de juny de 2016

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1041

Nomenament secretari accidental S.B. del 21 de
desembre de 2015 fins al 5 de gener de 2016
ambdós inclosos amb un cost de 668,61€

2015 / 1042

Aprovació jubilació parcial del Sr. J.A.A.R. i contracte 11/12/2015
de relleu de A.G.M. del 15 de desembre de 2015 i
fins el 17 de juny de 2016

2015 / 1043

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
mercaderies i expositors al C.Sitges, 85, Bxs. a nom
de la Sra. P.A.J.O’R. i amb número liquidació
201537403

11/12/2015

2015 / 1044

Requerir a l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL
aporti documentació en relació a les obres de
pavimentació asfàltica de vials al nucli de Ribes,
Roquetes i Mas d'en Serra

11/12/2015

2015 / 1045

APROVACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2015

14/12/2015

2015 / 1046

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE
14/12/2015
TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

2015 / 1047

Autorització despeses eleccions generals 2015 total
2.500 €

15/12/2015

2015 / 1048

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
reserva via pública al C. Pau, 3 ctda. Pl. Marcer a
nom de Viorn-Jardins, SL i amb número liquidació
201537448

16/12/2015

2015 / 1049

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per
tancament del carrer Carles Buïgas, 57 a nom
d’Electrodomèstics Fonoll, SL i amb número
liquidació 201537452

16/12/2015

2015 / 1050

S’incoa expedient sancionador contra la senyora
R.G.R. amb DNI núm. 78760474X. segons
Ordenança Municipal reguladora dels sorolls i les
vibracions.

16/12/2015

Codi

Descripció

11/12/2015

Data Alta

2015 / 1051

Incoar expedient sancionador al Sr. J.G.V. amb DNI
núm. 77286403D per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

2015 / 1052

Revocar la sanció imposada en mèrits de l’expedient 16/12/2015
sancionador 1300003812 a la Sra. A.M.S.K. amb
DNI: 35036052z, incoat per la infracció de circulació
que s’indica, sense perjudici de retrotreure l’actuació
quan s’hagi produït la prescripció d’aquesta

2015 / 1053

Procedir a l’arxiu de l’expedient de la Sra. V.G.D.

16/12/2015

16/12/2015

amb D.N.I.: 50729201X segons expedient
1500003750
2015 / 1054

Imposar al Sr. AMM amb DNI 40988437-E la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1055

Imposar al Sr. MHB amb DNI X9197760-Z la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1056

Imposar al Sr. ATP amb DNI 28448569-F la sanció
de 100€ com autor de la infracció de l'article 50.1.22
del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1057

Desestimar el recurs presentat en mèrits de
l’expedient sancionador 1400005215 del Sr. J.L.L.B.
amb D.N.I.: 43401185R confirmant la sanció
imposada de 100,00-€., com autor de la infracció
tipificada en l’art. 171 del Reglament de Circulació

16/12/2015

2015 / 1058

Imposar a la societat D.N., SL amb CIF B08359093-X 16/12/2015
la sanció de 100€ com autor de la infracció de l'article
50.1.22 del Reglament de Circulació

2015 / 1059

Imposar al Sr. F.L.O. amb DNI 46752423-R la sanció 16/12/2015
de 100€ com autor de la infracció de l'article 154.1 del
Reglament de Circulació

2015 / 1060

Imposar al Sr. A.C.H.G.la sanció de 200€ com autor
de la infracció de l'article 56.02.02 del Reglament de
Circulació

Codi

Descripció

16/12/2015

Data Alta

2015 / 1061

Autorització de pagament de les dietes membres
meses electorals

2015 / 1062

Sr. Boosten sol·licita col·locar un contenidor d'obra al 18/12/2015
lateral de la Ctra de Canyelles, 10 del 4 al 8 de gener

2015 / 1063

LOVP per mudança atorgada al Sr. J.G.R. pel dia 23- 18/12/2015
12-2015 de 8 a 14 h. del c/ Nou 23 al c/ M.D.
Montserrat 18

2015 / 1064

Aprovació prorroga nomenament funcionari interí
21/12/2015
tècnic de serveis econòmics a favor de L.O.L. a partir
de l'1 de gener de 2016 i fins la tornada del titular, el
Sr. J.D.M..

2015 / 1065

Requeriment a SECE com ofertat més avantatjosa
l'aportació de garantia i trobar-se al corrent de
pagament en relació al procediment del servei de
conservació i manteniment instal·lacions enllumenat
Mas Alba

21/12/2015

2015 / 1066

ATORGAR a la Comunitat de Propietaris del carrer
Sant Joan núm. 20, una audiència prèvia de DEU
(10) DIES HÀBILS, per comparèixer davant
l’Ajuntament i, en el seu cas, efectuar les
manifestacions que consideri oportunes

22/12/2015

2015 / 1067

Contractació agent d'ocupació i desenvolupament
local Sr. A.M. a partir del 28 de desembre de 2015 i
fins la finalització del programa prevista per al 27 de
desembre de 2016.

22/12/2015

2015 / 1068

Declarar al Sr. D.F.M. amb DNI núm. 79290632H,
responsable de: No tenir el gos inscrit al registre

22/12/2015

17/12/2015

censal del municipi i embrutar les vies publiques i
imposar sanció de 300€
2015 / 1069

Incoar expedient sancionador al Sr. A.E.G. amb DNI
núm. 38406146X per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció en relació a
l'ordenança reguladora de gossos perillosos

2015 / 1070

Aprovació nomenament interventora accidental a la
23/12/2015
Sra. R.A.A. del 4 de gener fins el 8 de gener de 2016,
ambdós inclosos

Codi

Descripció

23/12/2015

Data Alta

2015 / 1071

Adjudicació del procediment negociat obres reparació 23/12/2015
paviment asfàltic a favor de ASFALTOS BARCINO,
SL per import de 25.990,80€ (IVA inclòs)

2015 / 1072

Contractació tècnic mitjà serveis a les persones, la
23/12/2015
D.P., a partir del 29 de desembre de 2015 i fins el 27
de febrer de 2017

2015 / 1073

Incoar expedient sancionador a la Sra. R.S.P. amb
DNI núm. 43675518J per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb el que resulti de la instrucció

23/12/2015

2015 / 1074

Incoar expedient sancionador a la senyora E.C.E.
amb DNI núm. 53292948Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, tinença
de gossos perillosos

28/12/2015

2015 / 1075

Incoar expedient sancionador a la Sra. E.C.E. amb
DNI núm. 53292948Q per determinar la seva
responsabilitat i la sanció que correspongui, d’acord
amb l'ordenança tinença gossos perillosos

28/12/2015

2015 / 1076

Aprovar l’adscripció temporal a l’Ajuntament de Sant 28/12/2015
Pere de Ribes en comissió de serveis de caràcter
voluntari de la funcionaria Sra. E.B.C. per tal que
ocupi el lloc de Policia Local per un període d’un any

2015 / 1077

APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS
BORSA DE TREBALL CONSERGE

29/12/2015

2015 / 1078

Reconeixement triennis A.C. i R.L.R. i desestimació
petició triennis E.F.

29/12/2015

2015 / 1079

. Aprovar les obligacions de pagament mensuals de
les assignacions als regidors del mes de novembre
de 2015 per un import total brut de 6.669,00

30/12/2015

2015 / 1080

Aprovar pagament seguretat social mes de novembre 30/12/2015
2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1081

Nòmina desembre de 2015 del personal de
l'Ajuntament.

30/12/2015

2015 / 1082

Aprovació despesa i pagament ajut fill amb
disminució per import 1800€ a favor de J.M.S.

30/12/2015

2015 / 1083

Aprovació justificacions presentades per les escoles, 30/12/2015
AMPES i d'altres dels ajuts d’urgència social de
material escolar

2015 / 1084

Aprovació justificació bonificacions menjador escolar 30/12/2015

casal avis desembre 2015
2015 / 1085

Aprovació justificació de bonificació per al servei de
menjador casal avis 2015

30/12/2015

2015 / 1086

Modificació de pressupost

30/12/2015

2015 / 1087

Justificació ajuts d'urgència social: material escolar i
activitats extraescolars

30/12/2015

2015 / 1088

Aprovació justificació de les targetes moneder

30/12/2015

2015 / 1089

Aprovació gratificacions policia local

30/12/2015

2015 / 1090

Aprovació conveni subvenció nominal 2015 AMPA
institut CAN PUIG

30/12/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1091

Aprovació rectificació errada acord JGL 30/11/2015

30/12/2015

2015 / 1092

Aprovació segon modificat projecte EL LOCAL

30/12/2015

2015 / 1093

Adjudicació obres tram xarxa d'aigua del carrer Sitges 30/12/2015
a favor de AIGUES DE SANT PERE DE RIBES, SA

2015 / 1094

Aprovació factures REFORMES XAVIER J.M.A. i
ROCA GOMEZ

30/12/2015

2015 / 1095

Aprovació despeses quilometratges personal
Ajuntament

30/12/2015

2015 / 1096

Aprovació justificació subvenció del transport per a
persones pensionistes i o jubilades

30/12/2015

2015 / 1097

Aprovació prorroga concessió gestió esportiva del
camp de futbol de Ribes i pagament factures C.D.
RIBES

30/12/2015

2015 / 1098

Aprovació fons social

30/12/2015

2015 / 1099

Aprovació pagament assistència sindicats

30/12/2015

2015 / 1100

Aprovació assistències regidors mes de desembre

30/12/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 1101

Aprovació nomina complementària desembre

30/12/2015

2015 / 1102

Aprovació seguretat social mes de desembre

30/12/2015

2015 / 1103

Aprovació bestretes Caixa fixa

30/12/2015

2015 / 1104

Aprovació pagaments a justificar

30/12/2015

2015 / 1105

Aprovació operacions de tancament

30/12/2015

2015 / 1106

Regularització ingressos i despeses

30/12/2015

2015 / 1107

Despesa SAD

30/12/2015

2015 / 1108

Aprovació factures

30/12/2015

2015 / 1109

Atorgant llicència d'ocupació de la via pública , per tall 31/12/2015
de carrer el dia 04/01/2016 de 10:00 a 14:00 hores, al
carrer del Pi, 13 , al Sr. J.G.R. ( liquidació núm.
201537544 )

2015 / 1110

Atorgant llicència d'ocupació via pública per
mudança, el dia 09/01/2016 de 14:00 a 20:00 hores,
al carrer Nou, 78 1-2 a la Sra. A.I.C.R. ( liquidació
201600011 )

31/12/2015

