Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dilluns dia 5 de desembre 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 28 de novembre 2016
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. Ajut d’urgència social
6. Aprovació de les despeses per la sortida de Nadal del Centre Obert Les Roquetes i
Centre Obert La Casota
7. Aprovació factura Consell Comarcal del Garraf corresponent a la fase 3 del FEDER
2014-2020 eix actuació “Garraf camins Patrimoni i Natura”
8. Aprovació compra de maquinaria pels Centres Oberts
9. Aprovació justificant núm. 2 Subvencions Preu Públic llar d’infants l’Espígol Curs
Escolar 2016-2017.
10. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2016 AMPA La Riera de Ribes.
11. Aprovació Autorització a DO Ribes per celebrar la Fira d’Artesans 31 de desembre Plaça Marcer.
12. Aprovació autorització a UCER celebració actes Campanya Nadal – Reis a Les
Roquetes 17 de desembre i 3 de gener.
13. Ampliació atorgament de la bonificació del preu públic Llar d’infants per a menjador de
l’exp.28/2016.
14. Aprovació justificació Subvenció Autisme amb futur 2015.
15. Aprovació conveni amb l’Associació Autisme amb futur 2016.
16. Aprovació justificació Subvenció nominal 2016 ball de diables de Ribes.
17. Atorgament ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2016-2017 grup 5.
18. Aprovació bases del sistema d’abonaments pel transport públic de jubilats,
pensionistes, discapacitats, TEA i TEGAR.
19. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 grup sardanista Tamborí.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures
21. Aprovació despesa i factures Servei de Mediació i Convivència.
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22. Aprovar el pressupost per la integració i ampliació del Sistema de videovigilància de
l’Edifici de la Vinya d’En Petaca.
23. Ampliació de la reserva per realitzar pagaments pel repartiment del correu postal.
24. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut i designació de director de les obres i de
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres d’instal·lació elèctrica
per a subministraments elèctrics provisionals temporals a la plaça Marcer del nucli de
Ribes.
25. Adjudicació treballs manteniment de la franja de prevenció d’incendis forestals i de les
parcel·les municipals de la Urbanització de Can Pere de la Plana.
26. Adjudicació treballs inclosos en la Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut
per l’actuació d’estalvi energètic als quadres 31, 34, 36, 37, 38 i 48 de l’enllumenat
públic del nucli de Ribes.
27. Adjudicació treballs inclosos en la Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut
per a l’actuació d’estalvi energètic als quadres 47, 55, 56 i 63 de l’enllumenat públic de
les Roquetes.
28. Adjudicació dels treballs d’interiorisme de la Casa de la Vila.
29. Baixa de vehicle abandonat publicat al BOP de dilluns 21 de febrer de 2011.
30. Adquisició vestuari laboral de la Brigada d’Obres.
31. Requeriment Junta de Compensació SUPP9 “Mercat Parc Central”.
32. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives
particulars del contracte, mitjançant procediment obert, de l’execució de les obres de
pavimentació asfàltica d’alguns vials dels nuclis de Ribes, Les Roquetes i Mas d’En
Serra.
33. Aprovació padró Servei Teleassistència 2n semestre 2016.
34. Retornament de Fiances.
35. Subministrament maquinari.
36. Actualització plataforma WEB.
37. Proposta de calendari de les oficines d’atenció ciutadana any 2017.
38. Acceptació recurs econòmic concedit en el marc del programa complementari de
millora de camins municipal 2016-2019.
39. Ampliacions autoritzacions despesa jardineria.
40. Adquisició de mobiliari per a nens per les OAC’S de Ribes i les Roquetes.
41. Complement d’autorització.
42. Aprovació de la memòria valorada per a la supressió de barreres arquitectòniques al
carrer Lluís Companys en la cruïlla amb el c/ de Sitges.
43. Rectificació comunicat assabentat 1a uti 3/2016.
44. Rectificació errada material comunicat assabentat 1a uti 7/2015.
45. Llicències d’obres.
46. Reparació del SAI 18KVA del departament d’Informàtica.
47. Compra de monitors per RACK de 19’’ i SWITCH 16 ports.
48. Instàncies Rendes.
49. Aprovació atorgament i justificació subvenció casaments.
50. Canvi de titularitat d’activitats, expedients 6.8.7. 38/2014, 28 i 29/2016.
51. Productivitat, triennis i consolidació de Grau de l’interventor i llur despesa.
52. Llicències de 1a utilització.
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53. Certificació d’obres.
54. Aprovació canvis autoritzacions neteja viària i adjudicació treballs de neteja e façana
per grafitis de diferents edificis municipals.
55. Aprovació Annex del Conveni de col·laboració en relació al Programa de Garantia
Juvenil any 2016-2017.
56. Aprovació del Conveni de col·laboració per a l’execució conjunta Prospecció
Ocupacional en el Territori del Garraf.

L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 1 de desembre de 2016
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