Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió extraordinària de Junta de Govern Local, dilluns dia 29 d’agost de
2016, a les 12:30h. a la Sala de l’edifici de Can Puig, 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. Aprovació acta
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social per subministrament de la llar a les Roquets.
6. Ajuts d’urgència social per subministrament de la llar Ribes.
7. Ajuts d’urgència social per a transport.
8. Justificació d’ajuts d’urgència per a la realització d’activitats extraescolars, Associació
Cultura Contratiempo i INS Montgròs.
9. Aprovació realització activitats d’Educació per a la Salut.
10. Aprovar la signatura del contracte programa 2016-2019, per la coordinació, cooperació
i la col.laboració entre el departament de Treballs, Afers Social i Famílies i aquest
Ajuntament.
11. Aprovació justificant núm. 11 subvencions Preu Públic llar d’infants el Cargol, curs
escolar 2015-2016.
12. Aprovació justificant núm. 11 subvencions Preu Públic llar d’infants l’Espígol, curs
escolar 2015-2016.
13. Aprovar el retornament de la factura de subministrament de gas dels edificis
municipals a Gas Natural Servicios SDG, corresponent a la llar d’Infants l’Espígol.
14. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016
Ribes.

a l’Entitat Bàsquet

15. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 a l’Entitat Club Bàsquet
Roquetes del Garraf.
16. Aprovació plecs de clàusules del servei de mediació comunitària i convivència.
17. Aprovació conveni de col.laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el dept. d’Ensenyament i l’Ajuntament per al projecte Aprenents i
Programa IES-L.
18. Aprovació pla de treball anual i sol.licitud subvenció nou AODL per
desenvolupament dels sectors estratègics per un model de municipi saludable.

al

19. Aprovació sol.licitud subvenció per a la pròrroga contractació de 1 AODL.
20. Aprovació de l’encàrrec dels treballs per redactar un estudi previ de programació del
projecte de reestructuració del centre cívic “El Local” de Ribes.
21. Baixa de crèdits no disposats de les autoritzacions de despeses.
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22. Aprovació realització activitats amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre i
aprovació de despeses.
23. Aprovació justificació subvenció nominal 2015 Petits Diabòlics
24. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 de l’entitat Petits
Diabòlics per a la seva programació anual.
25. Acceptació i signatura conveni de col.laboració entre l’Ajuntament i el departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya pel funcionament del servei d’informació
mediadora per a l’any 2016.
26. Aprovació conveni de col.laboració de mesures formatives: Curs de preparació per a
les proves d’accés a cicles formatius formació professional de grau superior 2016.
27. Aprovació conveni de col.laboració de mesures formatives: curs de preparació per a
les proves d’accés a cicles formatius de formació professional grau mitjà 2016.

REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
28. Relació de factures REF.25_16
29. Retornament de fiances.
30. Reposició de Caixa Fixa.
31. Anul·lació acord compra dos carros per traslladar documents per a l’Àrea d’hisenda, i
aprovació pressupost per la compra de dos carros per l’Àrea d’Hisenda.
32. Aprovació pressupost compra petita maquinària i cadira diverses oficines.
33. Adquisició 2 màquines multifunció per la Unitat Administrativa de Can Puig i OAC
Ribes.
34. Aprovar despesa i la factura per a la compra d’un fax i una destructora Jutjat de Pau.
35. Aprovar la despesa per a la compra material de conservació documentació.
36. Aprovació pressupost suport informàtic per a la mecanització de la gestió de
fiscalització de la intervenció municipal.
37. Reconeixement premi especial vinculació.
38. Excedència voluntària per incompatibilitat.
39. Aprovació despesa i pagament renovació permís conduir.
40. Desestimació Recurs de Reposició.
41. Proposta de modificació del punt 22 de la Junta de Govern Local de data 6 de juny
2016.
42. Aprovació pressupost Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per proves
psicotècniques Policia Local.
43. Proposta d’Alcaldia, aprovació expedient contractació del procediment obert,
arrendament terminals per renovar sistema de radiocomunicacions TETRA.
44. Compra d’un monitor per la Policia Local.
45. Aprovar en concepte d’assistència a tribunals, despesa import total de: 227,16 €.
46. Aprovació despesa i pagament renovació permís de conduir.
47. Aprovació productivitat per assumpció major responsabilitat.
48. Aprovació despesa i pagament judicis personal Governació
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49. Aprovació assumpció major responsabilitat Policial Local.
50. Aprovació de despesa per quilometratges.
51. Aprovar el pressupost per la millora del mobiliari i infraestructures del parc Rafael
Alberti.
52. Aprovació despesa i obligació de factura de les despeses de manteniment de la
parcel.la 9, propietat de l’Ajuntament.
53. Aprovació plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
procediment negociat er a l’adjudicació directe del contracte de manteniment
aplicacions informàtiques T-System S.A.
54. Compra de dos sistemes d’alimentació ininterrompuda.
55. Acceptació oferta presentada per Fraikin Alquiler de Vehículos S. A.
56. Pagaments a justificar.
57. Proposta d’acceptació d’hipoteca unilateral en concepte del 12% de la garantia de les
obres urbanització PMU del PAU 2 del PMU 6 Vilanoveta.
58. Aprovar l’ampliació de l’autorització de despesa de residus.
59. Aprova el pressupost per la millora a l’edifici municipal de la Vinya d’en Petaca al nucli
de les Roquetes.
60. Aprovar els pressupostos per adquisició de maquinària de suport i d’utillatge per
jardineria i neteja viària.
61. Aprovació pressupost pels treballs de reposició d’arbrat viari al nucli de Ribes i de les
Roquetes.
62. Aprovar fraccionament empresa Seraf Garraf S. L., del cànon fix.
63. Aprovar fraccionament de liquidació 201634973 en concepte de sanció per faltes.
64. Aprovar llicències d’obres 790829
65. Aprovar pròrroga llicència d’obres 19/2016 Milana, 39 – 770829.
66. Desistiment llicència d’obres 134/2016 Montserrat,24 i retorn imports – 780829.
67. Desistiment llicència d’obres 67/2016 Monastrell 5 – 740829.
68. Denegació pròrroga llicència d’obres 260/2015 Dr. Marañón, 25-29- 730829.
69. Denegació pròrroga llicència d’obres 202/2013 Rambla del Garraf, 14-16. 750829.
70. Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’immobles, expedient
10/2016.
71. Acta de recepció reparació de les voreres al sector Mas Alba.
72. Certificació obra núm.: 3 i última, obres reparació voreres al sector Mas Alba.

L’Alcalde, acctal.,
Josep Moya Ibáñez
Sant Pere de Ribes, 25 d’agost de 2016
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