Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 17 D’OCTUBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (4 i 10 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. Justificacions d’ajuts d’urgència social i anul·lacions
7. Aprovació de la justificació final de la mesa de concertació de la Diputació de
Barcelona de “Pressupost Ordinari Despesa Corrent de Serveis Socials. Expedient
13/X/97143”
8. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al projecte
d’intervenció TIS 2017, codi XGL 17/Y244330, AMPA Institut Alexandre Galí
9. Aprovació addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2017/2018
10. Aprovació justificant en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres o material escolar
per al curs escolar 2017/2018, escoles “La Riera” i Mediterrània”
11. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal
“L’Espígol” per al curs escolar 2017/2018
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Comissió de Festes de Rocamar”
13. Aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions per a projectes de millora de
locals d’entitats culturals de Sant Pere de Ribes
14. Aprovació autorització a UCER per la celebració Fira de Comerç als carrers comercials
de les Roquetes – El 21 d’octubre de 2017
15. Aprovació pressupost curs atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (GEE)
16. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2017 a les entitats: “Ball de
Diables els Diabòlics de les Roquetes del Garraf” i “Casa de Andalucia de la Comarca
del Garraf”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Relació de factures
18. Instàncies Rendes
19. Validar la factura en relació al servei de la grua per la retirada de vehicles
20. Baixa dels ciclomotors i motocicletes de renuncia exp. 027/17, 028/17, 031/17 i 032/17
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21. Aprovar pressupost segons projecte “Reparació de pavimentació asfàltica al C/
posteriors benzinera de ctra. B-211” (GEE)
22. Aprovació expedient contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques que
regiran en el procediment obert amb modalitat de regulació harmonitzada per
contractar el servei de manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i
exterior de les dependencies municipals de Sant Pere de Ribes
23. Adjudicació mitjançant procediment obert del contracte per la retirada de la bomba
antiga, i subministrament i instal·lació de la bomba de calor núm. 2 de la instal·lació
tèrmica de l’edifici de la Vinya d’en Petaca
24. Aprovació del Pla de seguretat i salut de la memòria de millora d’accessibilitat a la Pl.
Salvador Espriu del nucli de Ribes
25. Aprovació certificacions d’obres
26. Autorització de terrenys rústic forestal de propietat municipal per a desenvolupar
activitat cinegètica pel control del senglar
27. Anul·lació autoliquidació assabentat d’obra
28. Bonificació i retornament ICIO llicència 35/2017
29. Designació de la direcció d’obra fase 1 de la urbanització de la Casa de la Vila
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 13 d’octubre de 2017

