Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 15 de maig de
2018, a les 12:30h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, 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. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats(Exp. 4/2018 i 5/2018)
2. Llicències i peticions diverses
3. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres

ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de Trakasound 2018.
6. Aprovació de la X gimcana de l’Agrupació de balls populars de les Roquetes.
7. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 Diables petits de Ribes.
8. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Colla de la
Dragona de les Roquetes.
9. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Hermandad
nuestra Sra. Del Rocio.
10. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Agrupació de
balls populars de les Roquetes per a l’Organització de les cercaviles de Festa Major.
11. Aprovació de l’acceptació de l’ajut atorgats per la Diputació de Barcelona àmbit Serveis
Socials – Catàleg de Serveis 2018.
12. Aprovació justificant núm. 8 subvenció Preu Públic Llar d’infants l’Espígol Curs Escolar
2017-2018.
13. Aprovació de l’acceptació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona àmbit
Serveis Social/Sanitat-Catàleg de Serveis 2018.
14. Aportació d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 20172018 i justificant registre entrada 2018006834 presentat per la família amb fill
escolaritzat a l’IES Can Puig exp. 849/2017.
15. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Agrupació de
balls populars de les Roquetes.
16. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2018 AMPA escola les Roquetes.
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Grup d’Estudis
subterranis Garraf.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
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18. Relacions de factures
19. Instàncies Rendes
20. Validar la factura en relació a l’arrendament del vehicle amb matricula 9501JDB.
21. Aprovació altes, baixes i canvis de parcel·les dels horts urbans municipals.
22. Aprovació autorització de despesa per la instal·lació elèctrica i de climatització de la
planta baixa de l’Aulari blanc.(GEE)
23. Aprovació pressupost honoraris memòria valorada obres per un centre d’empreses a
Ribes.(GEE)
24. Proposta 044/2018 préstec reintegrables.
25. Proposta 41/18 inscripció curs.
26. Resolució per desistiment de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial formulada pel
Sr. Pere Puertolas Riera per les lesions que al·lega haver patit com a conseqüència
d’una caiguda a la via pública.
27. Desestimació si escau de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
Sra. Ma Saez Gallardo pel danys soferts com a conseqüència d’una caiguda quan
circulava en motocicleta amb l’encreuament del c/ Miguel Servet amb C/ Montseny de
Sant Pere de Ribes.
28. Adjudicar la redacció del Plec de prescripcions tècniques que regiran el manteniment de
les zones enjardinades de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.(GEE)
29. Aprovar pressupost per realitzar el control biològic lluita integrada i control fitosanitari de
l’arbrat viari, jardins públics, zones periurbanes i control de plagues dels parcs dels
gossos dels nuclis de Ribes i les Roquetes.(GEE)
30. Adjudicació programa de Participació i Convivència Ciutadana.(GEE)
31. Pressupost honoraris coordinació seguretat treballs zona C/ Murillo. (GEE)
32. Pressupost dels honoraris per a la direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de
seguretat i salut en Fase d’execució pel treballs de millora de la xarxa d’aigua potable a
la zona de Can Puig al nucli de Ribes.(GEE)
33. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del servei de
recollida de vehicles abandonats i fora d’ús, mitjançant la seva alienació.
34. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per l’adequació d’espais
a la via pública- àmbit del Pi de la Palanca.(EP051501)
35. Aprovació de l’acceptació de la subvenció del Projecte de millora de la FORM i
d’autocompostatge atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya a través de la
Mancomunitat Penedés-Garraf (TES/860/2017).
36. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, Sa i SOREA, SAU de subministrament d’aigua de pisos municipals.
37. Aprovació del retornament de les factures emeses per la Companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i SOREA, SAU del subministrament d’aigua dels edificis i
equipaments municipals gestionats per concessionàries.
38. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia de llum Endesa
Energia, SA Unipersonal de subministrament de llum de pisos municipals.
39. Deixar sense efecte parcial l’acord pres per la JGL en data 3/05/2018. Incorporació de la
quota de la taca de recollida de residus domèstics al padró de tributs. Edició i aprovació
liquidació substitutiva.
40. Baixa rebuts, devolució d’ingressos indeguts i edició i aprovació noves liquidacions
substitutives taxa per gestió residus i taxa per entrada de vehicles-guals per canvi
titularitat immobles.
41. Denegació de petició d’expropiació per ministeri de la llei.
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42. Aprovació de les bases i la convocatòria per la provisió de tres places d’agent Policia
Local per concurs oposició lliure i una per mobilitat vinculades a l’oferta pública de l’any
2018.
43. Aprovació de les bases i la convocatòria per la provisió de dues places per promoció
interna de caporal de la Policia Local per concurs oposició vinculades a l’oferta pública
de l’any 2018.
44. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa.
45. Certificacions obres(2)
46. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
advocat/da.
47. Aprovació acceptació subvenció per a l’actuació “Centre de Serveis avançats a les
empreses del Garraf” conjunta NODE-Ajuntament en el marc del catàleg ajuts Diputació
de Barcelona 2018.
48. Validació de la subvenció del Projecte implantació recollida sector Vallpineda atorgada
per l’Agència de residus de Catalunya a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf
(TES/1770/2016)
49. Aprovar autorització, disposició i obligació reconeguda Quotes 2018 Ctat. Propietaris
pàrquing Sta. Eulàlia 5 i Grallers 12.
50. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per al
finançament d’actuacions de promoció econòmica per al 2018.
51. Llicències d’obres (300515)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,11 de maig de 2018
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