Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 10 D’OCTUBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (26/9/2017)
2. Prendre raó del Comunicats oficials 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
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Justificacions d’ajuts d’urgència social i anul·lacions
8. Trametent pressupost núm. SPR.074.0717 de neteja i desinfecció las CEIP,S del
Municipi (GEE)
9. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals:
“L’Espígol”, “Els Tres Pins” i “El Cargol” per al curs escolar 2017/2018 (Grup 1)
10. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de les factures corresponents al Servei d’Atenció
Domiciliaria del mes d’agost de 2017
11. Justificació Pla Educatiu d’Entorn de les Roquetes de Sant Pere de Ribes curs
2016/2017
12. Aprovació del conveni amb l’entitat “Amical Mauthausen”
13. Aprovació del quart pagament d’incentius corresponent al programa joves per
l’ocupació – 2016
14. Formació no subvencionada curs Barman/cocteleria (GEE)
15. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Associació Festa Barri Palou”
16. Aprovació realització Mercat del Cava i la Tapa el 21 i 22 d’octubre de 2017
17. Aprovació valoració dels ajuts a empreses 2017 i aprovació disposició de la despesa.
Grup 1
18. Aprovar inicialment el projecte bàsic – executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de
l’adequació dels voltants de l’ermita de Sant Pau
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Relació de factures
20. Retornament fiança Tresoreria
21. Aprovació conveni per a la formació pràctica amb l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura
22. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa personal
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23. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives particulars que
regiran el procediment obert de l’execució de les obres descrites en el projecte per a
l’ampliació de la instal·lació elèctrica d’enllumenat públic del quadre núm. 48 del nucli
de Ribes
24. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
adequació d’espais urbans a la urbanització Els Cards
25. Aprovació compra bandes de reducció de velocitat (GEE)
26. Aprovar pressupost per tanques Fusta Tordera 2001 més abeurador (GEE)
27. Quantificació de les millores del contracte de neteja dels edificis municipals i la seva
transformació en borsa d’hores
28. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del
subministrament i muntatge de mobiliari per a la Casa de la Vila (Fase 1)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 6 d’octubre de 2017

