Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 13 DE FEBRER 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (30 de gener de 2018)
2. Prendre raó dels 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 – Targeta Moneder 2018
8. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador de la Fundació Redós 2018
9. Aprovació pressupost núm. X-685 rehabilitació tubs led Aulari Blanc
10. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de la factura corresponent al Servei de Teleassistència del
mes de desembre de 2017
11. Validar la despesa a efectes econòmics i l’autorització, disposició de despesa i
reconeixement de l’obligació de les factures corresponents al Servei d’Atenció
Domiciliaria dl mes de novembre i desembre de 2017
12. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
13. Desestimació de la sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018 exp. 355/2017
14. Deixar sense efecte els ajuts atorgats per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018 corresponents als exp. 261/2017 i 262/2017
15. Aprovació justificació econòmica Programa Treball i Formació 2016, contractes de 12
mesos, línies A i B, expedients 2016/PANP/SPOO/0056/RMI/SPOO/0056
16. Aprovació pressupost per a la contractació del servei de consergeria per al Centre
Cultural el Local de Ribes, per als períodes de març a juliol i de setembre a desembre
de 2018 (GEE)
17. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives tècniques en
procediment obert per a la contractació de la gestió indirecta de l’explotació, sota la
modalitat de concessió, del servei del camp municipal de futbols i bar de Ribes
18. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “FEM Ribes”, “Els Xulius” i “GER
Secció Esportiva”
19. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per fomentar la
creació i millora d’activitats econòmiques, noves persones donades d’alta del règim
d’autònoms i per a la innovació de les empreses a Sant Pere de Ribes i aprovació
convocatòria 2018
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
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20. Relació de factures
21. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
22. Retornament avals Tresoreria
23. Instàncies Rendes
24. Aprovació Padró taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2018
25. Aportació any 2018 per a la gestió de la televisió digital local publica del Garraf
26. Aprovació despesa i factura copiadora plànols
27. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball
28. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules tècnic administratives particulars
en procediment obert per a l’adjudicació de la contractació del servei de control de
plagues de la via pública del municipi de Sant Pere de Ribes
29. Baixa de ciclomotors i motocicleta abandonats, publicats al BOE de dilluns 6 de
novembre de 2017
30. Innecessarietat Divisió Horitzontal, Av. França 55
31. Resolució Reclamació Patrimonial
32. Llicències d’obres (080223)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 9 de febrer de 2018

