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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 28 DE NOVEMBRE 2017
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (14 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
5. Modificació pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar
8. Justificacions d’ajuts d’urgència social
9. Contractació serveis control legionel·losi (GEE)
10. Pressupost per canvi de maquinaria de climatització de la sala del billar del Casal d’Avis
de Sant Pere de Ribes (GEE)
11. Pressupost referent projecte d’obra de tendal i porta de fusta Casal d’Avis Roquetes
(GEE)
12. Autorització de despesa per al projecte Consell dels Infants (GEE)
13. Pressupost per la reposició d’una planta refredadora situada al Casal d’Avis Cinc Pins
(GEE)
14. Ampliació autoritzacions de despesa A-27734 per a l’atorgament d’ajuts llars d’infants
municipals curs 2017/2018
15. Aprovació conveni amb Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La
Caixa”, per al finançament del “Projecte d’Intervenció TIS (Tècnic d’Integració Social) i
acceptació de la subvenció per al projecte “Projecte TIS – Institut Xaloc curs 2017/2018
16. Validar les factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
Gent Gran durant el mes d’octubre de 2017
17. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de les factures
18. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de novembre
per assistència i menjador de l’ exp. 35/2017
19. Aprovació modificació acord JGL d’atorgament per l’adquisició de llibres i material
escolar curs 2017/2018 exp. 432/2017 i aprovació justificant ajut
20. Ratificar acord JGL 10/10/2017, referent a l’atorgament de l’ajut a l’escolarització de la
llar d’infants municipal “Els Tres Pins” per al curs escolar 2017/2018 exp. 29/2017
21. Aprovació justificants presentats per “Institut Montgròs”, “L’ AMPA Institut Xaloc”,
“Centres Educatius fora del Municipi” i “Institut Xaloc”, en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
22. Aprovació justificant núm. 2 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” i “El
Cargol” curs escolar 2017/2018
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.

23. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives que regiran el
procediment obert per l’execució de les obres descrites en el projecte de les obres de
renovació de les pistes de Sant Agustí al nucli de les Roquetes
24. Aprovació de despesa de a Comunitat de Propietaris de la Biblioteca Manual de Pedrolo
de Sant Pere de Ribes
25. Aprovació autorització a DO Ribes a celebrar la Fira de Nadal els dies 16 i 17 de
desembre
26. Aprovació autorització a l’Associació de comerciants del Mercat Municipal “La Sínia” a
celebrar el Festival de Tapes 2 de desembre – actes de Nadal
27. Acceptació de la pròrroga de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per
a la contractació de l’ OADL de Promoció Econòmica any 2017
28. Aprovació valoració dels ajuts a empreses 2017 i aprovació disposició de la despesa.
Grup 2
29. Aprovació tancament Retorn Indians – XII Agromercat
30. Acceptació programa Joves en Pràctiques Garantia Juvenil
31. Adjudicació contractació gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió,
del servei del Camp Municipal de Futbol i bar de les Roquetes
32. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “AMPA Escola Les Roquetes”,
“Joventuts Musicals de Sant Pere de Ribes”, “AMPA escola Les Parellades”, “Escola La
Riera de Ribes” i “AMPA Institut Alexandre Galí”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
33. Relacions de factures
34. Retornament fiança Tresoreria
35. Instàncies Rendes
36. Proposta de calendari de les oficines d’atenció ciutadana any 2018
37. Adquisició ordinadors i equipaments informàtica (GEE)
38. Aprovació factura de Telefònica
39. Complement de l’ AD de telefonia d’ Orange
40. Inscripció curs
41. Aprovació conveni per a la formació pràctica amb IES Alexandre Galí
42. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’una subvenció de la taxa per
aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l’Ajuntament
43. Validar la factura en relació al servei de la grua per la retirada de vehicles
44. Baixa de vehicle de renuncia exp. 048/17
45. Resolució reclamacions patrimonials
46. Adjudicació directament mitjançant procediment negociat sense publicitat per a
contractar el subministrament i instal·lació de jocs infantils per la Pl. de la Poeta Maria
Mercè Marçal de Sant Pere de Ribes
47. Proposta per a l’atorgament dels ajuts municipals al Foment del lloguer assequible
d’habitatges per a l’exercici 2017
48. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 3r i 4t trimestre 2017
locals de les comunitats propietaris de Pg. Santa Eulàlia, 5 i C. Grallers, 12
49. Adjudicació contracte lloguer habitatge
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50. Aprovació justificació parcial d’actuacions i depeses ADF 307 per a l’adequació d’espais
per a la prevenció d’incendis. Període 26/9/17 – 31/10/17
51. Adjudicació mitjançant procediment obert per l’execució de les obres en el projecte
d’adequació per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat al
C. Cid Campeador al nucli de les Roquetes
52. Llicència de parcel·lació 8/2017
53. Denegació llicència de parcel·lació 10/2017
54. Llicències d’obres (821205)
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 24 de novembre de 2017
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