Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 24 D’OCTUBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (17 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 Casal Avis setembre 2017
8. Pla de seguretat alimentaria 2017 (GEE)
9. Pressupost arranjament d’habitatges per millores a l’accessibilitat, actuació en 20
habitatges (GEE)
10. Aprovació justificant presentat per les escoles “Itaca” i “Santa Eulàlia” en concepte
d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2017/2018
11. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2017
GRUP 7, escoles, instituts de Ribes i Roquetes i fora del municipi
12. Projecte implantació de Campus Virtual (GEE)
13. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions factura del mes de setembre Penya Jove de les Roquetes
14. Aprovació del retornament de la factura emesa per Galitec, per la transformació de la
pista esportiva a tres pistes transversals
15. Aprovació de l’activitat esportiva “VII Mitjà Marató Rural de Ribes” organitzada per la
Penya Ribes amb motiu de la Castanyada
16. Aprovació activitats Castanyada 2017
17. Aprovació justificacions subvencions nominal 2017: “Club Waterpolo Garraf”, “Club
Basquet Roquetes”, “Penya d’Escacs Ribes” i “Ball de Diables de Ribes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relació de factures
19. Instàncies Rendes
20. Retornament fiances
21. Baixa vehicles abandonats al Dipòsit municipal
22. Aprovació expedient contractació i Plec de clàusules administratives que regiran per a
la contractació de l’execució de les obres descrites en el projecte de la pavimentació
asfàltica al municipi
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23. Aprovació expedient contractació i Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte del servei auxiliar de
grua per a la retirada de vehicles al municipi de Sant Pere de Ribes
24. Adjudicació contractació pòlissa d’assegurances de protecció jurídica
25. Inscripció curs
26. Préstec reintegrable
27. Aprovació pressupost millora parc infantil a zona de Vinya d’en Petaca (GEE)
28. Adjudicació pels treballs de millora de la pavimentació de la Plaça de la poeta Maia
Mercè Marçal del nucli urbà de Ribes (GEE)
29. Donar de baixa import de 35.000€ de la AD2767 d’enllumenat públic
30. Aprovació certificacions d’obres
31. Aprovació del Pla de seguretat i salut de la memòria valorada per l’adequació espais a
la via pública als nuclis de Ribes i de les Roquetes
32. Increment renda per sotsarrendament local 5 Vinya d’en Petaca
33. Donar de baixa import AD i generar una ADFUT1, patrimoni habitatges
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 20 d’octubre de 2017

