Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 12 DE DESEMBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Donar compte relació despeses menors
5. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar
8. Justificacions d’ajuts d’urgència social
9. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador llar d’infants municipals: “El Cargol” i
“L’Espígol” per al curs escolar 2017/2018
10. Aprovació justificant presentat per l’escola “La Riera” de Ribes en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
11. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
Grup 9 “Institut Xaloc” i aprovació disposició de la despesa
12. Aprovació pressupost per a la realització de tallers de prevenció de les violències
masclistes i l’educació sexual i afectiva (GEE)
13. Aprovació del conveni amb l ’Institut Alexandre Galí per subvencionar una part del
viatge, en el marc del projecte Buchenwald 2017 i justificació de la subvenció atorgada
14. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura emesa per SANPO per la gestió del pavelló
poliesportiu Miguel Meca Torres
15. Acceptació subvenció programa Treball i Formació 2017
16. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de “Trakasound 2017”
17. Aprovació de la justificació d’ajuts a empresa 2017 del Grup 1
18. Aprovació autorització a BEL GIM JOPIL a celebrar un festival de dansa el dia 17 de
desembre a la Pl. Marcer
19. Aprovació de la Mostra d’Entitats i les corresponents autoritzacions de despesa
20. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “Agrupació Social i Cultural
Puigmoltó” i manteniment escola “Els Costarets”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
21. Relacions de factures
22. Retornament avals dipositats per Garrofé – Roca, SA pel contracte d’execució de les
obres d’ acondicionament del C. Joan Cuadras i Marcer
23. Adscripció de personal
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24. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball
25. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa de personal
26. Aprovació pressupost per tanca Tordera 1202 (GEE)
27. Actualització programari gestió Padró Municipal (GEE)
28. Resolució reclamació Responsabilitat Patrimonial
29. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal, i fora d’us
30. Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres d’adequació i millora de la
pavimentació a la Pl. Poeta Maria Mercè Marçal del nucli de Ribes
31. Pagament dietes membres meses electorals, Eleccions al Parlament 2017
32. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i SOREA, SAU de subministrament d’aigua de pisos municipals
33. Deixar sense efecte despeses comunitat 2014/15 i primer trimestre 2017 – Donar de
baixa ingrés – Aprovar dret reconegut i devolució, Local núm. 5 de la Vinya d¡’en Petaca
34. Llicència de parcel·lació 11/2017
35. Llicències d’obres (831219)
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 7 de desembre de 2017

