Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 21 de novembre
de 2017, a les 12:30h. a la Sala de l’edifici de Can Puig, per a tractar els assumptes que a
continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la sessió indicada o, en
cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (7 de novembre 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 d’ajuts d’urgència social
8. Adjudicació ajuts de menjador del TEGAR curs 2017/2018 a justificar
9. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis octubre 2017
10. Adquisició rentagots Casal Gent Gran de Roquetes
11. Aprovació justificants en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar
per al crus escolar 2017/2018
12. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 10 emesa per SANPO per la gestió del
pavelló poliesportiu Miguel Meca Torres
13. .Aprovació del quart pagament d’incentius corresponent al programa Joves per
l’Ocupació – 2016
14. Aprovar disposició i obligació pel pagament de tiquets degustació als participants del
Mercat del Cava i la Tapa 2017
15. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres d’adequació de la parada 5 del
Mercat de la Sínia
16. Resolució petició reubicació d’una parada mercat no sedentari
17. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “Basquet Ribes”, “AMPA Els
Costarets”, “Club Patinatge Ribes”, “Grup d’Estudis Subterranis del Garraf”, “Ribes
Club Patí” i “Rondalla de les Roquetes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relacions de factures
19. Retornament fiança Tresoreria
20. Compensació parcial deute amb l’ ORGT
21. Retornament ingrés indegut per triplicat
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22. Aprovació dels criteris de selecció i nomenament del Tribunal Programa Treball i
Formació 2017
23. Aprovació calendari mercats no sedentaris any 2018
24. Aprovació conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa”, projecte d’Intervenció en la Convivència i la
Pacificació Social
25. Reclamació pagament danys del mur de separació de la baixada del pàrking de
vehicles de la U.A.1.
26. Aprovació expedient de contractació, Plec de Clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, procediment obert pel subministrament i muntatge de
l’equipament electroacústic de la sala de Plens i la sala Polivalent de la Casa de la Vila
27. Certificacions d’obres (102803, 112805, 112801 i PR143-1121)
28. Devolució imports autoliquidació
29. Aprovació memòria tècnica valorada de l’arranjament de camins al veïnat de Can
Lloses i estudi bàsic de seguretat i salut
30. Retornament taxes i ICIO llicència 109/2017
31. Desistiment llicència 228/2017
32. Llicències d’obres (781128)
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 17 de novembre de 2017

