Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 14 DE NOVEMBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (31 d’octubre de 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 de bonificacions menjador Fundació Redós agost, setembre i octubre
2017
8. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador avis 2017 (exp. 2002/227 i
2001/275)
9. Aprovació de la subvenció econòmica a la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere
per l’any 2017
10. Aprovació addenda al conveni subvenció nominal 2017 AMPA Ins Alexandre Gali per
al projecte TIS 2017 i justificació parcial de la subvenció
11. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
GRUP 8, Instituts, escoles de Ribes i Roquetes, fora del municipi i aprovació
disposició de la despesa
12. Aprovació de l’autorització de l’obertura el 15 de novembre de 2017 d’una nova aula
de 0-1 anys a la llar d’infants L’Espígol i aprovació de l’aportació municipal i de baixes
de crèdit
13. Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les piscines exteriors del municipi de
Sant Pere de Ribes de l’estiu 2017
14. Aprovació de la segona aportació al Consorci de Normalització Lingüística per a 2017
15. Aprovació del tancament de les activitats Sant Joan 2017 i baixa del crèdit no disposat
de l’autorització de despesa A-201700033485
16. Aprovació del tancament de les activitats Sant Pere 2017 i baixa del crèdit no disposat
de l’autorització de despesa A-201700036534
17. Aprovació reconeixement obligació despeses comunitàries octubre de 2017 del Mercat
Municipal La Sínia
18. Aprovació expedient contractació i Plec de clàusules administratives del procediment
obert per l’execució de les obres descrites en el projecte per l’enderroc d’edificacions
existents i construcció d’una nova graderia i marquesina al camp de futbol de Sant
Pere de Ribes
19. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 9 del mes de setembre emesa per SANPO
per la gestió del pavelló poliesportiu Miguel Meca Torres
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20. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 18 emesa per la PENYA JOVE del mes
d’octubre per la gestió del camp de futbol de Les Roquetes
21. Aprovació justificació subvenció nominal 2017: “Penya Jove de les Roquetes” i “AEE
Institut Alexandre Galí”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
22. Relacions de factures
23. Deixar sense efecte parcial l’acord de Junta de Govern Local de data 24/10/2017.
Retornament fiances
24. Compensació deute amb l’ ORGT
25. Aprovació del catàleg de tipus de documents de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
26. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treball
27. Denegació pagament factura de Comunitat de veïns Miquel Servet 99-101
28. Aprovar pressupost 2017/29142/1 joc + gronxador (GEE)
29. Pressupost de treballs per a la millora de l’enllumenat a la zona de les pistes de Sant
Agustí (GEE)
30. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa
d’aigua potable al C. Murillo del nucli de les Roquetes i l’estudi bàsic de seguretat i
salut
31. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa
d’aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes i l’estudi bàsic de seguretat i
salut
32. Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra de reparació de l’aglomerat asfàltic del
carres posterior a la benzinera de la ctra. B211
33. Alliberar aplicació pressupostària d’energia elèctrica edificis municipals
34. Resolució expedients Reclamacions Patrimonials
35. Adjudicació execució de les obres descrites en el projecte revisat de l’interceptor
d’aigües pluvials de la zona alta de les Roquetes Fase 2
36. Aprovació memòria valorada per adequació del carril bicicleta davant del CAP de
Ribes
37. Adjudicació subvenció municipal per a la conservació i rehabilitació de façanes
2016/2017
38. Aprovar definitivament el projecte executiu de les obres de renovació de les pistes de
Sant Agustí
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 10 de novembre de 2017

