Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE SETEMBRE 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (01/08/2017)
2. Prendre raó del Comunicats oficials i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost Exp. 11/2017
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Aprovació valoració ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
GRUP 5 escoles i instituts de Ribes i Roquetes, centres fora del municipi i aprovació
disposició de la despesa
7. Validar les factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
gent gran durant el mes d’agost de 2017
8. Justificació de la subvenció regulada mitjançant conveni de col·laboració de mesures
formatives: Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de formació
professional de Grau Mitjà i Grau Superior 2016
9. Adjudicació mitjançant procediment obert amb modalitat de regulació harmonitzada
per contractar el Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de San Pere de Ribes
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Associació Veïns Valles Altos”
11. Aprovació sortida dels gegants Andreu i Marina per assistir a la Trobada Gegantera de
Molins de Rei el dia 1 d’octubre de 2017 i Pere i Paula per assistir a la Trobada de
Sant Andreu de Palomar del 18 de novembre al 3 de desembres de 2017
12. Aprovació conveni entre l’Ajuntament i les entitats “Diables Petits de Ribes”, “Petits
Diabòlics” i “Agrupació de Balls Populars de les Roquetes”, per a la celebració d’un
correfoc infantil (Correspurnes 2017)
13. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2017 “AMPA Les Parellades”
14. Trametent pressupost projecte “Educació per la Pau” (GEE)
15. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la finançament
en l’àmbit de Joventut
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
16. Relació de factures
17. Instàncies Rendes
18. Validar la factura en relació al servei de la grua per la retirada de vehicles
19. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia Aigües de Sant
Pere de Ribes, SL i Sorea, SAU del subministrament d’aigua de concessionàries de
diferents edificis i equipaments municipals
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

20. Aprovació de memòria i estudi bàsic de seguretat i salut per nova Àrea de jocs infantils
de la Pl. Poeta Maria Mercè marçal del nucli de Ribes
21. Declaració de caducitat de llicències obres menors i retorn imports
22. Aprovació de la certificació d’obres núm. 22 corresponent a les obres de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1, així com de la factura
23. Desistiment llicència obres majors i retorn imports
L’Alcalde accidental (per decret d’alcaldia núm. 984/2017 de data 12/9/2017)
Josep Moya Ibáñez

Sant Pere de Ribes, 15 de setembre de 2017

