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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 5 DE SETEMBRE 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
2. Donar compte relació despeses menors
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Justificació ajuts d’urgència social
5. Aprovació convenis i aportacions econòmiques 2017, Associació de jubilats i
pensionistes de Ribes i Les Roquetes
6. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2017 (exp. 2006/35)
7. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis juny i juliol 2017
8. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós juliol 2017
9. Aprovació factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
Gent Gran durant el mes de juliol de 2017
10. Aprovació pressupost presentat per l’empresa VESC, SL per dur a terme el projecte
“Dansa Ara” amb les escoles del municipi durant el curs escolar 2017/2018
11. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de les factures corresponents al Servei d’Atenció
Domiciliaria del mes de juliol de 2017
12. Aprovació justificant núm. 11 i 12 subvencions preu públic llar d’infants: “El Cargol”,
“Els Tres Pins” i “L’Espígol”
13. Aprovació valoració ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
GRUP 3 escoles i instituts de Ribes i Roquetes, i aprovació disposició de la despesa
14. Desestimació de sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018
15. Aprovació de la programació del Centre Cívic El Local de Ribes per als mesos
d’octubre desembre de 2017
16. Aprovació de la programació del Centre Cívic L’Espai a les Roquetes per als mesos de
setembre a desembre de 2017 i de les bases del “XVIII Concurs Literari de Narrativa
Curta Els Cinc Pins 2017”
17. Aprovació autorització de la cessió de la concessió de la parada i magatzem 4 del
Mercat Municipal La Sínia
18. Aprovació inicial del projecte executiu per la remodelació de l’entorn de la pista de
Sant Agustí a les Roquetes
19. Aprovació pressupost direcció facultativa obres adequació entorn de la pista de Sant
Agustí a les Roquetes (GEE)
20. Aprovació sol·licitud de la subvenció destinada a la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya
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21. Aprovació programació biblioteques Manuel de Pedrolo i Josep Pla corresponent als
mesos de setembre a desembre de 2017
22. Aprovació de l’aportació al Consorci de Normalització Lingüística per a l’activitat
ordinària de 2017
23. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2017 “Diables Petits de
Ribes” i “Colla Gran del Ball de Bastons de Ribes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
24. Relació de factures
25. Aprovació actualització del cànon estacions de serveis CAMPSA
26. Instàncies Rendes
27. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
28. Autorització eliminació documentació arxiu
29. Acceptació oferta indemnització per les companyies assegurances danys mobiliari
urbà
30. Validació despesa factura Telefònica
31. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al servei vàlid del Consorci AOC
32. Aprovació anul·lació autoritzacions de despesa Recursos Humans
33. Validació inscripció assistència a curs
34. Aprovació autorització i disposició de la despesa en concepte d’ajuda fill amb
disminució
35. Aprovació de despeses quilometratges personal Ajuntament
36. Aprovació certificacions d’obres
37. Aprovació memòria valorada 2º fase en relació a la instal·lació de tres punts de
recàrrega de vehicles elèctrics
38. Aprovar retornament de la factura emesa per Fundación Dúctil Fábregas, SAU, per
l’adquisició de fonts per la via pública
39. Aprovació del retornament de les factures emeses per la Companyia d’Aigües de Sant
Pere de Ribes, SL i Sorea, SAU, del subministrament d’aigua dels pisos de l’edifici del
C. Grallers i Santa Eulàlia
40. Donar de baixa i aprovació ampliació autorització de despesa 26046 de reparació
d’escombradora
41. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura
codi 2017003248
42. Aprovar pressupost núm. D.035/17, pels treballs de millora d’accessibilitat al vial
d’accés al solar municipal del C. Doctor Ferran al nucli de les Roquetes (GEE)
43. Aprovació inicial del projecte constructiu per les obres de millora de la xarxa d’aigua
potable al sector de Mas d’En Serra i estudi bàsic de seguretat i salut
44. Aprovació de l’aportació quota anual 2017 serveis de recollida de la brossa i serveis
generals de la Mancomunitat Penedès Garraf
45. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la supressió de
barreres arquitectòniques a la via pública, confluència C. Prat de la Riba amb Av.
Catalunya
46. Aprovació regularització de l’adjudicació del contracte del servei de recollida selectiva
(PAP) de paper -cartró comercial a Sant Pere de Ribes
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47. Aprovació pressupost per la instal·lació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics
48. Validar l’acceptació de la subvenció dins del Programa complementari de suport a la
inversió local “Xarxa de Governs Locals 2016/2019”, justificació de les inversions i
renúncia de l’ import no justificat
49. Donar compte de les feines i la seva valoració que SECE, SA realitzarà a compte de
millores ofertades en el contracte de manteniment de l’enllumenat públic sens cost per
l’Ajuntament
50. Aprovació del retornament de les factures emeses per la Companyia d’Aigües de Sant
Pere de Ribes, SL i Sorea, SAU dels subministrament d’aigua de concessionàries de
diferents edificis i equipaments municipals
51. Aprovació definitiva del projecte d’execució parcial de distribució i acabats interiors de
16 habitatges (escala A), del sector SUPP -9 Mercat parc Central
52. Adjudicació aixecament de plànols amb topografia, estudi i anàlisi de les lesions
existents i definició de l’estat actual de l’estructura (GEE)
53. Aprovar el programa de les actuacions previstes en el pla municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI) i la previsió de l’aportació municipal corresponents a l’any
2017
54. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització exterior de la Casa
de la Vila. Fase 1
55. Designació de la Direcció d’obra Fase 1 i de la urbanització de la Casa de la Vila
56. Innecessarietat Divisió Horitzontal, Sitges 41
57. Llicències d’obres (590905)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 1 de setembre de 2017
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