Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 20 DE JUNY 2017.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (13 de juny de 2017)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Ajuts d’urgència social a justificar
5. Justificació d’ajuts d’urgència social
6. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
de l’escola municipal de persones adultes de Sant Pere de Ribes
7. Aprovació factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
Gent Gran durant el mes de maig de 2017
8. Aprovació prorroga període ordinari de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
9. Aprovació justificant núm. 9 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” i “El
Cargol” curs escolar 2016/2017
10. Aprovació activitats Festa Major Sant Pere 2017 i les corresponents autoritzacions de
despesa necessàries
11. Aprovació pressupostos campanya Nadalenca 2017/2018
12. Aprovació de despeses de la Comunitat de Propietaris de la Biblioteca Manuel de
Pedrolo de Sant Pere de Ribes
13. Aprovació justificació parcial subvenció per a projectes de millora de locals del Centre
Parroquial i atorgament d’una segona bestreta
14. Donar de baixa RC 201700001826 i donar d’alta RC i AD al projecte 2017 02 0006
Xarxa Ciutats saludables
15. Aprovació de l’adjudicació de la redacció del projecte de condicionament i aïllament
acústic de la sala d’assaig del projecte de rehabilitació, reforma i ampliació del teatre
de les Roquetes
16. Aprovació del segon pagament d’incentius corresponents al programa Joves per
l’Ocupació – 2016
17. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2017: “Club Bike
Garraf”, “GER Secció Esportiva”, “Associació Roquefestes” i “Penya Ribes”
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relació de factures
19. Retornament fiances
20. Aprovació padró taxa Servei Teleassistència 1r semestre any 2017
21. Sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributaria
22. Compensació parcial deute amb l’ ORGT
23. Instàncies Rendes
24. Adjudicació contractació pòlisses assegurances de la flota vehicles municipals període
01/08/2017 – 31/07/2018
25. Aprovació validació acord consultoria estudi econòmic del patrimoni immobiliari
26. Gratificacions Policia Local
27. Baixa del ciclomotors i motocicletes de renuncia exp. 018/16, 033/16, 037/16 i 007/17
28. Adjudicació mitjançant procediment obert del contracte de prestació del servei de
recollida de mobles i voluminosos d’origen domèstic
29. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives particulars
i plec tècniques del contracte mitjançant procediment obert, de subministrament, en la
modalitat de compra d’un semiremolc per a la deixalleria mòbil de l’Ajuntament
30. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de servei de recollida
selectiva (PAP del paper – cartró comercial a Sant Pere de Ribes
31. Aprovació complements autorització de depesa, Espai Públic
32. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la supressió de
barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat al C. Cid Campeador del nucli de
les Roquetes
33. Aprovació del pressupost per l’adquisició d’un vehicles per a la brigada de jardineria
34. Aprovació certificació d’obres núm. 1 “Supressió barreres arquitectòniques al C. Juan
de la Cierva del nucli de les Roquetes”, així com la factura
35. 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 concessionaris de
diferents edificis i equipaments municipals
36. Acceptar la subvenció de caldera de biomassa de l’Espai Blau
37. Aprovar inicialment el projecte d’execució parcial de distribució i acabats interiors de
16 habitatges (escala A)
38. Aprovació del pla de seguretat i salut de la reparació asfàltica de vials als nuclis de
Ribes, les Roquetes i Mas d’en Serra
39. Llicències d’obres (450627)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 16 de juny de 2017

