Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 31 DE JULIOL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (24/07/2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
5. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Anul·lacions de bonificacions menjador Redós
8. Pròrroga de la concessió de la llar municipal “El Cargol” i “Tres Pins” i aportació a la
concessionària pels cursos 2017/18 i 2018/19
9. Aprovació justificant núm. 11 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol” curs escolar
2017/2018
10. Aprovació justificant núm. 14 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
11. Aprovació de certificació d’obra núm. 1 i última per l’adequació de la parada 9 del mercat
municipal La Sínia de les Roquetes
12. Aprovació adjudicació obres tractament parquets pavellons i pistes annexes de Ribes i Les
Roquetes (GEE)
13. Aprovació adjudicació obres treballs marcatge i pintura de les instal·lacions esportives dels
pavellons i pistes annexes de Ribes i Roquetes (GEE)
14. Aprovació de les activitats de la Festa Major del barri de Rocamar del 4 al 15 d’agost de
2018
15. Resposta instància 2018006065 petició d’un comerç particular a la col·locació de
banderoles a la via pública amb elements sostinguts
16. Desestimació de sol·licituds dels ajuts a empreses 2018
17. Aprovació DO pel pagament de tiquets degustació a productors de l’Agromercat 2018 i
baixa de crèdit no disposat
18. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 al Club Tennis Ribes
19. Adjudicació mitjançant procediment obert per l’adjudicació per a la contractació de la
Direcció facultativa de les obres del projecte executiu Fase 1 d’una pista poliesportiva
coberta, el paviment de PVC, i el pintat de les pistes al C. Cristòfol Mestres de Sant Pere
de Ribes
20. Aprovació justificant núm. 11 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs escolar
2017/2018
21. Devolució i cobrament quota semestral del Servei de Teleassistència
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22. Aprovació autorització a DO Ribes per la celebració de les Fires els mesos de setembre a
gener 2019 a la ctra. dels Cards (sobre la Rambla), la Fira de Nadal-Reis i concedir
l’exempció de pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal 15D
23. Justificació subvenció regulada mitjançant el conveni de col·laboració Agència NODE
Garraf i Ajuntament de Sant Pere de Ribes per “Centre de Serveis Avançats a les
Empreses del Garraf) en el Marc del Catàleg Ajuts Diputació de Barcelona 2017
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
24. Relació de factures
25. Instàncies Rendes
26. Retornament fiances
27. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal
28. Resolució expedients Responsabilitat Patrimonial
29. Validar la factura en relació a la neteja dels vehicles de la Policia Local
30. Validar la factura per treballs externs realitzats
31. Adquisició de vehicle – Piaggio APE 50 (GEE)
32. Adjudicació redacció memòria estabilització talús ubicat sota carretera BV-211 (GEE)
33. Proposta de col·laboració per l’ampliació d’honoraris per la redacció del projecte executiu a
la zona de pícnic del Parc de la Vilanoveta (GEE)
34. Proposta aprovació de la designació del membres que formaran part del comitè d’experts,
per a la valoració de les ofertes conforme criteris la qualificació dels quals depenguin d’un
judici de valor, en el procediment obert per contractar els serveis d’intervenció
socioeducativa (SIS) del Centre Obert de Les Roquetes i Centre Obert de Ribes “La
Casota”
35. Proposta aprovació de la designació del membres que formaran part del comitè d’experts,
per a la valoració de les ofertes conforme criteris la qualificació dels quals depenguin d’un
judici de valor, en el procediment obert contractació del servei del grup de joves del Centre
Obert Les Roquetes, Centre Obert de Ribes la Casota i Espai Jove a Ribes
36. Justificació segona certificació de despeses FEDER de Catalunya 2014/2020 corresponent
a la despesa executada i pagada fins a 30 de juny de 2018 – Caldera Biomassa
37. Aprovació nou contracte de lloguer
38. Venda parcel·la sobrera
39. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa d’aigua
potable al sector de Mas d’en Serra del nucli de Les Roquetes i l’estudi bàsic de seguretat i
salut
40. Aprovar la sol·licitud d’ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals (Resolució TES/1250/2018, d’11 de juny) a través de la
Mancomunitat Penedès-Garraf
41. Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
en relació obres d’itinerari de vianants i carril bici a la ctra. BV-2113 entre rotonda de la C32 i l’accés al nucli de Les Roquetes
42. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia de llum Endesa
Energia, SA Unipersonal de subministrament de llum de pisos municipals
43. Aprovació programa d’actuacions pel 2018 i dins del projecte de restauració i millora
forestal dels terrenys afectats per incendis i autorització us finca propietat municipal per
emmagatzematge temporal biomassa
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44. Atorgament pròrroga llicència 232/2017
45. Llicències d’obres
46. Aprovació de les factures i autorització del reconeixement de l’obligació de les factures
corresponents a l’obra i DO arranjament camins al veïnat de Can Lloses
47. Aprovació del pagament de la franquícia i compliment de la sentència 117/2018 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
48. Certificacions d’obres
49. Modificació de la contractació pel subministrament i muntatge de l’equipament
electroacústic de la Sala de Plens i Sala Polivalent de la Casa de la Vila
50. Ampliació contracte neteja viària complementaria.
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 27 de juliol de 2018
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