Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 31 D’OCTUBRE 2017

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (24 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
5. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar
8. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador Redós 2017
9. Aprovació pagament a justificar el del curs 2017/2018 del Centres Oberts
10. Justificació subvenció Diputació de Barcelona programa complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2016/2017, en el marc del pla “Xarxa
Governs Locals 2016/2019”, corresponent a la primera i la segona fase i validació
corresponent a la segona fase
11. Validar la despesa a efectes econòmics i autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de les factures corresponents al Servei d’Atenció
Domiciliaria del mes de setembre de 2017
12. Modificació acords ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018,
exp. 250/2017, exp. 668/2017 i exp. 791/2017
13. Aprovació justificants núm. 1 subvencions preu públic llars d’infants, “Els Tres Pins” i
“El Cargol”, curs escolar 2017/2018
14. Validar les factures corresponents a la prestació de servei dels Casals Municipals de
Gent Gran durant el mes de setembre de 2017
15. Aprovació justificants presentats per “L’ AMPA Institut Alexandre Galí”, “Escola Les
Roquetes” i “Escola El Pi”, en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar per al curs escolar 2016/2017
16. Aprovar la despesa i el pagament de les taxes emeses pel Departament de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya, relatives a la “Inspecció de control periòdic
2016”, realitzades en el pavelló poliesportiu de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes
17. Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per l’enderroc d’edificacions
existents i construcció nova grada i marquesina al camp de Futbol de Ribes
18. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
d’esdeveniments esportius a Sant Pere de Ribes codi XGL 17/Y/238072
19. Aprovar acceptació de la subvenció Diputació de Barcelona per l’actuació “La Gestió
Eficaç del Temps és Molt Rendible”, codi XGL 17/Y/235392
20. Aprovació annex del conveni de col·laboració en relació al programa de garantia
juvenil any 2017/2018
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21. Aprovació de la justificació final de la mesa de concertació de la Diputació de
Barcelona de “Pressupost Ordinari Despesa Corrent Ocupació”. Expedient 13/X/96345
22. Aprovació justificació econòmica línia C, expedient 2016/COOR/SPOO/0056 del
programa formació i treball 2016
23. Aportació econòmica projecte 2773 proveïment d’aigua segura, sanejament i higiene a
la comunitat de WAWA BAR de Puerto Cabezas – Bilwi
24. Aprovació de la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per l’adequació
del local núm. 2 del Mercat municipal “La Sínia” de les Roquetes
25. Donar compte del balanç de l’exercici 2017 de la cafeteria del Centre Cívic l’Espai i
requerir a la concessió d’ingrés a favor de l’Ajuntament
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
26. Relacions de factures
27. Deixar sense efecte parcial l’acord de Junta de Govern Local de data 4/10/2017.
Retornament fiances
28. Instàncies Rendes
29. Aprovació bases i convocatòries borses de treball
30. Aprovació factura INAC- Megafonies Vallbona, SL
31. Baixa de vehicles abandonat al dipòsit municipal
32. Desballestament de bicicletes (RSU)
33. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives del
procediment negociat sense publicitat pel subministrament i instal·lació de jocs infantils
per la Plaça de la Poeta Maria Mercè Marçal de Sant Pere de Ribes
34. Resolució Reclamacions Patrimonials
35. Adjudicar les obres de supressió de barreres arquitectòniques a la via pública,
confluència Prat de la Riba – Av. Catalunya
36. Ajustar els imports de les operacions comptables i les dates dels períodes de les
anualitats del decret d’adjudicació 899/2017 del servei de neteja viària complementari
al municipi
37. Aprovació del retornament de la factura emesa per la companyia Gas Natural
Servicios SDG, SA dels subministrament de gas de concessionària
38. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de les obligacions de les
factures pel servei complementari de neteja viària del 16 d’agost al 14 de setembre
2017
39. Aprovació factura de Telefònica
40. Sol·licitud d’alta de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Servei Validador del
Consorci AOC
41. Aprovar autorització,
subministrament

disposició

i

obligació

reconeguda

en

concepte

de

42. Aprovació conveni de col·laboració entre ADF 307 i Ajuntament de Sant Pere de Ribes
per a la renovació del parc mòbil d’extinció d’incendis 2017
43. Llicència de parcel·lació 6/2017
44. Atorgament pròrroga llicència 32/2017
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45. Desistiment llicència obres 161/2017 i retorn imports
46. Llicències d’obres (701031)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 27 d’octubre de 2017
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