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Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0559

Prorroga contractació treballadora social AMG de 01/07/2015
l' 1 de juliol al 21 d'octubre de 2015.

2015 / 0560

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat 02/07/2015
núm. 6.10.4.2 – 8/2015 contra el Sr. RDG, per
raó de la realització, en la parcel•la de la seva
propietat emplaçada en el carrer Petita de Jafre,
núm.15

2015 / 0561

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat 9/2015 2/07/2015
contra la Sra. IMBC, en relació a les obres realitzades
en virtut de la llicència municipal d’obres núm.
247/2014, en la finca del carrer Josep i Pere Jacas 2426, de Ribes,

2015 / 0562

INCOAR, expedient de protecció de la legalitat núm. 02/07/2015
6.10.4.2 – 6/2015 contra el Sr. ARM per raó de la
realització, en la parcel•la de la seva propietat
emplaçada en el sector de Mas Parés de Dalt núm.
110,

2015 / 0563

Aprovació modificació pressupost 14/2015

2015 / 0564

APROVANT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER 02/07/2015
ESPAI DE PROPAGANDA AL MERCAT MUNICIPAL
DE LES ROQUETES EL DIA 08/07/2015 A NOM DE
SOMGAS, S.A.

2015 / 0565

Autorització activitat esportiva 47è Trofeu Ciclista 02/07/2015
Abelard Trenzano pel dia 4 de juliol

2015 / 0566

Patologies greus en edifici plurifamiliar C/ Doctor 02/07/2015
marañon, 13 (Ribes)

2015 / 0567

Aprovació modificació de l'acord d'adjudicació del 02/07/2015
contracte de subministrament de programari i llicències
informàtiques

2015 / 0568

Aprovació adscripcions de personal

2015 / 0569

Sol·licitant ocupació domini públic per contenidors al 03/07/2015
pg. Lluís Companys, 25 a nom de Bouquet d'Hort
Obrador Agroecologic, SL i amb número liquidació
201535515

2015 / 0570

Sol·licitant llicència ocupació via pública per càrrega i 03/07/2015
descàrrega per mudança al c. Mossèn Anton Miret, 14
ctda. Balmes a nom de la Sra. MJFP i amb núm.
liquidació 201535514

2015 / 0571

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 03/07/2015
contenidor al C. Carbonell i Grau Ctda. la Palma a nom
de la Sra. SD i amb número liquidació 201535503

2015 / 0572

Sol·licitant llicència ocupació via pública per festes al 03/07/2015
Pg. Santa Eulàlia i Pg. Circumval·lacio a nom del Sr.
MP, SCP i amb número liquidació 201535418

Codi

Descripció

2015 / 0573

Sol·licitant

02/07/2015

02/07/2015

Data Alta
llicència

ocupació

via

pública

per 03/07/2015
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contenidor al C. Jaume Balmes, 36 a nom del Sr.
EVS i amb número liquidació 201535500
2015 / 0574

Sol·licitant llicència ocupació per festes a nom de 03/07/2015
SRDA al Pg. Santa Eulalia/Pg. Circumval·lacio i amb
número liquidació 201535425

2015 / 0575

Sol·licitant llicència ocupació via pública per festes al 03/07/2015
Pg.Santa Eulàlia/Pg. Circumval·lació i amb núm.
Liquidació 201535423

2015 / 0576

Sol·licitant ocupació domini públic per taules i cadires 03/07/2015
a la Pl. de la Vila, 5 a nom de JNA i amb número
liquidació 201535504

2015 / 0577

Sol·licitant llicència ocupació via pública per 03/07/2015
mercaderies i expositors al mercat ambulant de les
Roquetes a nom de Somgas, SA i amb núm.
Liquidació 201535518

2015 / 0578

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0579

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0580

Imposició generica sancions de trànsit

03/07/2015

2015 / 0581

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 03/07/2015
sancionador 1500001074 SMM, incoat per la infracció
de circulació que s'indica i imposar la sanció de multa
que així mateix es fa constar.

2015 / 0582

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient 03/07/2015
sancionador 1500000804 BCH, incoat per la infracció
de circulació que s'indica sobreseïment del mateix i
procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0583

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 03/07/2015
sancionador 1500000675 FID, incoat per la infracció
de circulació que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0584

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 03/07/2015
sancionador 1400003560 AXG, incoat per la infracció
de circulació que en cadascun d'ells s'indica i imposar
la sanció de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0585

Procedir a l’arxiu de l’expedient del Sr. F.B.E. segons 07/07/2015
expedient 1500000452.

2015 / 0586

Imposar al Sr. M.A.P. la sanció de 500,00€ i proposar 07/07/2015
la retirada de 6 punts, com autor de la infracció
tipificada en l’art. 50.1.25 del Reglament de
Circulació.

Codi

Descripció

2015 / 0587

Procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu 07/07/2015
sancionador seguit contra el Sr. D.R.B com a autor
de la infracció al Reglament de Circulació previst en
l’article 20.1.22, segons número d’expedient
1500002123.

Data Alta
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2015 / 0588

Imposar al Sr. J.B.R.P. la sanció de 100,00€, com 07/07/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 50.1.22 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0589

Imposar al Sr. J.L.B.M. la sanció de 100,00€, com 07/07/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 14.17 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0590

Imposar al Sr. J.L.L.B. la sanció de 100,00€, com 07/07/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 171 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0591

Imposar al Sr. C.C.T. la sanció de 100,00€, com 07/07/2015
autor de la infracció tipificada als articles del
Reglament de Circulació.

2015 / 0592

Requeriment a INSTAL·LACIONS REQUEJO, ofertat 07/07/2015
més avantatjosa, per presentar documentació i
garantia, en les obres de millora eficiència energètica
enllumenat públic quadre de protecció num. 9 de
Ribes

2015 / 0593

Aprovació
ajuts
convocatòria
2015-2015 07/07/2015
corresponents al Projecte d'Ajuts de la Regidoria de
Serveis Socials

2015 / 0594

Aprovació liquidacions i autoliquidacions juny 2015

2015 / 0595

Aprovació ajuts d'urgència social per adquisició 08/07/2015
d'alimentació fresca a les famílies dins del programa
"Targeta moneder d'impacte social" de la Diputació
de Barcelona

2015 / 0596

Aprovació pagament assignacions regidors juny 2015 08/07/2015

2015 / 0597

FRB PG.STA. EULALIA
PUBLIC PER FESTES

2015 / 0598

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 10/07/2015
sancionador 1500001761 F.J.B., incoat per la
infracció de circulació que s'indica i imposar la sanció
de multa que així mateix es fa constar.

2015 / 0599

Aprovació generica denuncies de trànsit

10/07/2015

2015 / 0600

Aprovació generica sancions de trànsit

10/07/2015

Codi

Descripció

2015 / 0601

Desestimar la al•legació presentada en l’expedient 10/07/2015
sancionador 1500000105 JCFF, incoat per la
infracció de circulació que en cadascun d'ells
s'indica i imposar la sanció de multa que així mateix
es fa constar.

2015 / 0602

Estimar l’al•legació presentada en l’expedient 10/07/2015
sancionador 1500001811 RM, SL, incoat per la
infracció de circulació que s'indica sobreseïment del
mateix i procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.

2015 / 0603

Desestimar els recursos presentats en mèrits dels 10/07/2015
expedients sancionadors 1400003362 MSA, incoats

OCUPACIO

07/07/2015

DOMINI 09/07/2015

Data Alta
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per les infraccions de circulació que en cadascun
d'ells s'indica, confirmant les sancions imposades.
2015 / 0604

Desestimar el recurs presentat en mèrits de 10/07/2015
l’expedient sancionador 1500000496 RG,SL, incoat
per la infracció de circulació que s'indica, confirmant
la sanció imposada.

2015 / 0605

Imposar al Sr. CCT la sanció de 200€ com autor de 10/07/2015
la infracció tipificada en l'article 91.02 del
Reglament de Circulació

2015 / 0606

Imposar al Sr. D.P.R. la sanció de 100,00-€., com 10/07/2015
autor de la infracció tipificada en l’art. 154.04 del
Reglament de Circulació.

2015 / 0607

Imposar a la Sra. AMA la sanció de 100€ com 10/07/2015
autora de la infracció tipificada en l'article 94.02 del
Reglament de Circulació

2015 / 0608

Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la 10/07/2015
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta
ciutat del mes de març de 2015 per transcorrer dos
anys sense que s’hagi realitzat la renovació.

2015 / 0609

Sol·licitant llicència domini públic per entrada i 10/07/2015
sortida de vehicles al c. Olivella, 4B a nom del Sr.
JRM i amb número liquidació 201535554

2015 / 0610

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 10/07/2015
sitges al C. Lola Anglada, 34 a nom del Sr. JJGF i
amb número liquidació 201535558

2015 / 0611

Sol·licitant llicència domini públic per entrada i 10/07/2015
sortida de vehicles a l'Av. Josep Pere Jacas, 15 a
nomde la Fundació Redòs de Sant Josep i Sant
Pere i amb número liquidació 201535562

2015 / 0612

Sol·licitant llicència ocupació via pública per entrada 10/07/2015
i sortida de vehicles al C. Lola Anglada, 40 a nom
del Sr. IGS i amb número liquidació 201535565

2015 / 0613

Modificació
ambiental

2015 / 0614

Aprovació requeriment a CONST.GIRALT per la 13/07/2015
presentació de documentació i garantia en el
procediment de contractació obres supressió
barreres arquitectòniques a carrers del nucli de
Ribes

Codi

Descripció

2015 / 0615

Aprovació requeriment a GRUPO SOLER CANO 13/07/2015
2007, SL per la presentació de documentació i
garantia per la realtizació de les obres de millora
accessibilitat de carrers del nucli de Les Roquetes

2015 / 0616

Sol·licitud subvenció Dep. Ensenyament per 14/07/2015
minorar el cost del servei de menjador escolar de
les llars d'infants municipals

dels

integrants

de

l'òrgan

tècnic 13/07/2015

Data Alta
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2015 / 0617

Aprovar l'annex al protocol de col·laboració i 15/07/2015
actuació entre els Ajuntaments de Canyelles,
Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella i el
Consell Comarcal del Garraf per a "Prospecció
ocupacional en el territori del Garraf"

2015 / 0618

Aprovar la contractació de la Sra. ATG com a 15/07/2015
tècnic mitjà de serveis a les persones de duració
determinada per obra o servei determinat a temps
complert

2015 / 0619

atorgant al Sr. AFQ, llicència per pintura façana al 15/07/2015
c/ Cristofol Mestres 53, liquidació núm. 201535651

2015 / 0620

decret pel qual s'atorga al Sr. AFQ llicència per 15/07/2015
ocupació de la via pública amb plataforma
elevadora al c/ Cristofol Mestres 53, pel dia
21/07/2015 amb senyalització (liquidació núm.
201535652

2015 / 0621

Llicència ocupació de la via pública atorgada al Sr. 15/07/2015
ANP, en concepte de festes per la instal.lació
d'atracció de fira a la Festa Major de les Roquetes
el sdies 20-21-23-2425 de juny. Liquidació núm.
201535626

2015 / 0622

Llicència ocupació de la via pública atorgada al Sr. 15/07/2015
ANP, en concepte de festes per la instal.lació
d'atracció de fira "Olla Tagada" a les Festes Majors
de Ribes i de les Roquetes. Liquidació núm.
201535625

2015 / 0623

llicència d'obres atorgada al Sr. SMF, per la pintura 15/07/2015
de façana lateral de l'av. Montseny 28. Liquidació
núm. 2015009810.

2015 / 0624

llicència per ocupació de la via pública atorgada a 15/07/2015
la Sra. SD per a la instal.lació d'un contenidor de
runes al c/ Carbonell i Grau cda. c/ La Palma, el dia
16/07/2015. Liquidació núm. 201535633

Codi

Descripció

2015 / 0625

APROVAR AJUTS D'URGÈNCIA PER
PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS
LLEURE I MEJADOR CASALS D'ESTIU.

2015 / 0626

Jubilació parcial (JRC) i contracte de relleu al Sr. 16/07/2015
JAF com oficial 2ª

2015 / 0627

Nomenament Secretaria accidental Sr. SB per 20/07/2015
vacances de la Secretària del 27 de juliol al 21
d'agost del 2015 ambdós inclosos.

2015 / 0628

Col·locació de rètol lluminós Farmàcia Miret 20/07/2015
Mestre CB a Pl. Marcer, 1

2015 / 0629

Obres de construcció sense llicència a C/ Petita 20/07/2015
del Jafre. 11 (Can Lloses)

2015 / 0630

Nomenament Procurador i advocats procediment 21/07/2015
abreujat 522/2014 Secció: D

Data Alta
LA 15/07/2015
DE
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2015 / 0631

Solar que no garenteix les condicions de 21/07/2015
seguretat i salubritat C/ Major 35 de Ribes

2015 / 0632

Patologies en edifici C/ Mossen Cinto Verdaguer, 21/07/2015
31 de les Roquetes

2015 / 0633

Lliciència per ocupació de via pública atorgada a 21/07/2015
Electrodomèstics Fonoll SL per tancar el carrer
Carles Buigas 57, el dijous dia 23-07-2015 de 9 a
11 h, per descarregar un trailer.(Liquidació núm.
201535684)

2015 / 0634

Incoació expedient sancionador per infracció a les 22/07/2015
normes reguladores de la neteja i la recollida
d'escombraries, exp. GOV/2015-24.

2015 / 0635

Resolució expedient sancionador per infracció a 22/07/2015
les normes reguladores de la gestió del mercat
ambulant setmanal, expedient GOV/2015/19.

2015 / 0636

Contractació auxiliar tècnic de serveis a les 22/07/2015
persones. Oficial de segona. Tècnic de Gabinet
Cultura. Peó de suport a consergeria.

2015 / 0637

Concessió a Blázquez 2011. SL de llicència per a 22/07/2015
la connexió definitiva d'aigua al Pg. de
Circumval.lació núm. 107 (construïda l'any 1974
segons informe de Rendes). Liquidació núm.
201535700

2015 / 0638

Pagament nomina juliol 2015

2015 / 0639

Resolució al·legació Governació expedient núm. 23/07/2015
1500000516

2015 / 0640

Resolució al·legació Governació expedient núm. 23/07/2015
15000000348.

23/07/2015

Codi

Descripció

Data Alta

2015 / 0641

Imposició de sancions multes relació núm. 23/07/2015
15031652.

2015 / 0642

Incoació expedients sancionadors denúncies 23/07/2015
relació núm. 15031301.

2015 / 0643

Acord d'niciació per infracció de l'articles 9 bis 23/07/2015
del RDL 339/1990 de 2 de març, segons
relacions
núm.
15029459,
15030488,
15031650, 15032589.

2015 / 0644

Resolució al·legació Governació
1500001648 F.A.; SCP

2015 / 0645

Resolució recurs
1500000159 V.M.F.

2015 / 0646

Arxiu d'ofici d'expedient sancionador per 23/07/2015
caducitat i nova incoació per infracció a les
normes reguladores de la tinença d'animals
domèstic, exp. GOV/2015-03

2015 / 0647

Sol·licitant llicència domini públic per càrrega i 24/07/2015
descàrrega per mudança al lateral C. Sitges a

expedient

expedient 23/07/2015

sancionador 23/07/2015
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nom del Sr. JCCM i amb número liquidació
201535716
2015 / 0648

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 24/07/2015
mercaderies i expositors al davant botiga
country house a nom de la Sra. PAJO i amb
número liquidació 201535713

2015 / 0649

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 24/07/2015
reserva via pública al Pg.Sant Albert cantonada
Pg. Pujadas, 12 a nom de Neubar Global, SL i
amb número liquidació 201535694

2015 / 0650

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 24/07/2015
entrada i sortida de vehicles al c. Mare de Déu
de Montserrat, 33 a nom del Sr. MGL i amb
número liquidació 201535715

2015 / 0651

Pagament Seguretat Social mes de juny 2015.

2015 / 0652

Declarar a la Sra. O.J.G. amb DNI núm. 27/07/2015
38707467-P, responsable de: No tenir el gos
inscrit al registre censal, No evitar que l’animal
pertorbi la vida dels veïns,en especial de les 21
hores a les 7 hores.

2015 / 0653

Aprovació de l'aplec de la sardana per la nit del 28/07/2015
31 de juliol a l'1 d'agost de 2015

2015 / 0654

Aprovar la pròrroga de la contractació del 28/07/2015
Servei de Mediació Social i Comunitària de
l'Ajuntament per un any, a partir de l'1 d'agost
de 2015 per un import de 44.770€ (IVA inclòs)

2015 / 0655

Llicència per l'ocupació de la via pública 28/07/2015
atorgada a Empresistes Solgem SL en
concepte de mudança pel dia 4-08-2015.
Liquidació núm. 201535738

Codi

Descripció

2015 / 0656

Llicència per l'ocupació de la via pública 28/07/2015
atorgada al Sr. MRM en concepte de gual
permanent al c/ Mare de Déu de Montserrat 10.
Liquidació núm. 201535769

2015 / 0657

Requeriment a EL CARGOL, SCCL, que ha 28/07/2015
presentat l'oferta més avantatjosa pel
procediment obert per la gestió indirecta de
l'explotació de la llar d'infants "L'Espígol"

2015 / 0658

Nomenar com alcalde accidental de Sant Pere 29/07/2015
de Ribes, al Primer Tinent d’Alcalde, el Sr. JMI,
pel període comprès entre el dijous 6 d’agost al
diumenge 16 d’agost de 2014 (ambdós
inclosos).

2015 / 0659

Adjudicació
d'assegurances
municipals.

2015 / 0660

27/07/2015

Data Alta

contractació
de la flota

de

pòlissa 29/07/2015
vehicles

Incoar expedient sancionador al senyor M.M.R. 30/07/2015

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

amb DNI núm. 48029664Y per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.
2015 / 0661

Incoar expedient sancionador al senyor M.M.R. 30/07/2015
amb DNI núm. 48029664Y per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0662

Incoar expedient sancionador al senyor D.R.V. 30/07/2015
amb NIE núm. Y1025293J per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0663

Incoar expedient sancionador al senyor C.Q.S. 30/07/2015
amb DNI núm. 48021688B per determinar la
seva responsabilitat i la sanció que
correspongui, d’acord amb el que resulti de la
instrucció.

2015 / 0664

Aprovació ampliació jornada laboral RA de l'1 30/07/2015
d'agost fins al 31 d'agost de 2015 i tornar a la
reducció d'un terç de la jornada a partir de l'1
de setembre i com a màxim fins el 6 de gener
de 2016

2015 / 0665

Aprovació nomenament interventora accidental 30/07/2015
del 3 d'agost fins al 16 d'agost de 2015 i del 24
al 31 d'agost de 2015

2015 / 0666

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
materials al c. Carbonell i Grau ctda. la Palma a
nom de SD i amb número liquidació 201535777

2015 / 0667

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
bastides al c. Carç ctda. Ildefons cerdà i el
xamfrà a nom d'Arts Rotulacion y publicidad, SL
i amb número liquidació 201535786

Codi

Descripció

2015 / 0668

Sol·licitant llicència ocupació domini públic per 31/07/2015
càrrega i descàrrega per mudança al c. Pep
Ventura, 57 i a nom del Sr. JAVL i amb número
de liquidació 201535797

2015 / 0669

Sol·liictant llicència ocupació via pública per 31/07/2015
entrada i sortida de vehicles al c. Ildefons
Cerdà, 45 a nom del Sr. VMH i amb número
liquidació 201535824

2015 / 0670

ocupació via pública per mudança liquidació 31/07/2015
núm. 201535729 nom de MFS

2015 / 0671

Sol.licitant ocupació via pública per contenidor a 31/07/2015
nom de la Sra EEM amb liquidació núm.
201535821

Data Alta
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