Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 3 D’OCTUBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (12/9/2017 i 19/9/2017)
2. Donar compte relació despeses menors
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
5. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Justificacions i anul·lacions d’ajuts d’urgència social
8. Ampliació autorització de despesa A-27733 per a l’atorgament d’ajuts llars d’infants
municipals curs 2017/2018
9. Aprovar la bicicletada de l’Esplai GER el 8 d’octubre de 2017
10. Donar de baixa de l’ ARC procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei
auxiliar de grua per a la retirada de vehicles al municipi de Sant Pere de Ribes
11. Aprovació1a certificació de les obres de millora a les piscines i tennis de les Roquetes
12. Aprovació liquidació de la subvenció atorgada del programa Pla d’Ocupació – exercici
2011
13. Aprovació reconeixement obligació despeses comunitàries agost i setembre de 2017
del mercat municipal La Sínia
14. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del
contracte administratiu especial, d’explotació del bar - cafeteria del Centre Cívic de les
Roquetes
15. Adjudicació obres adequació parada núm. 5 del mercat municipal la Sínia a l’empresa
Grupo Soler Cano 2017, SL, designació dels directors de les obres i de la
coordinadora de seguretat i salut en Fase d’execució de les obres
16. Construcció d’un nou “DUC” a Sant Pere de Ribes (GEE)
17. Aprovació conveni subvenció nominal 2017 entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació “La Carretera del Vi”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relació de factures
19. Retornament fiances
20. Aprovació sanció tributaria de l’Agencia Tributaria, l’Ajuntament com successor de
Garraf Promocions Municipals, SA, per no presentació de justificació i/o aclariment
21. Pròrroga adscripció Cap Administratiu
22. Aprovació assumpció major responsabilitat
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23. Baixa de vehicles de renuncia exp. 034/17, 040/17, 041/17 i 042/17
24. Aprovació factura de Telefònica
25. Aprovar pressupost 081/17, Ptge. Pere II treballs de millora de l’accessibilitat al vial
descrit amb el subministrament i col·locació de barana (GEE)
26. Adquisició d’un semiremolc per equip hidronetejador destinat al servei d’espai públic
(GEE)
27. Aprovar pressupost per l’aprovisionament de canviadors de nadons (GEE)
28. Aprovació definitiva del projecte per a l’ampliació de la instal·lació elèctrica
d’enllumenat del quadre núm. 48 del nucli de Ribes
29. Aprovació definitiva del projecte de reparació de la pavimentació asfàltica de vials als
nuclis de Ribes i Les Roquetes i l’estudi bàsic de seguretat i salut
30. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de les obligacions de les
factures pel servei complementari de neteja viària
31. Aprovació complements autoritzacions de l’AD1775 per la gestió de la recollida de les
aigües residuals del dipòsit ubicat a Can Lloses
32. Aprovació contractació pòlissa assegurances contingències per el Mercat del Cava i la
Tapa – IX Edició
33. Pagament quotes CCPP places aparcament i trasters SUPP- 9
34. Desestimació bonificació taxa i tramitació declaració responsable exp. 6.8.2 86/2017
35. Aprovació bonificació i aprovació nova liquidació exp. 6.8.2 81/2017
36. Resolució expedients Reclamació Patrimonial
37. Instrucció expedient utilització anòmala d’habitatges de l’entitat BBVA, SA
38. Instrucció expedient utilització anòmala d’habitatges de l’entitat Buildingcenter, SA
39. Instrucció expedient utilització anòmala d’habitatges de l’entitat UNNIM Sociedad para
la Gestión de Activos Immobiliarios, SA
40. Posada a disposició de la Diputació de Barcelona dels terrenys necessaris per
l’execució del projecte constructiu “Pas de vianants a la ctra. C-246 al PK 39+000 TM
Sant Pere de Ribes i TM Sitges
L’Alcalde accidental
(Per delegació d’Alcaldia, decret núm. 518/2015 de data 22 de juny)
Josep Moya Ibáñez

Sant Pere de Ribes, 29 de setembre de 2017

