Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 16 D’OCTUBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
5. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós setembre 2018
6. Anul·lació de bonificacions menjador Redós 2018
7. Modificació atorgament ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
exp. 252/2018
8. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
GRUP 1, “Institut Montgròs” , escola “Els Costarets” escola “El Pi”, i aprovació disposició de
la despesa
9. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals “El Cargol”
i “Els Tres Pins” per al curs 2018/2019 (GRUP 1)
10. Aprovació pagament a justificar del curs 2018/2019 dels Centres Oberts
11. Aprovació justificant 1 presentant per l’escola Mediterrània en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2018/2019
12. Aprovació realització Mercat del Cava i la Tapa el 20 i 21 d’octubre de 2018
13. Aprovació de la justificació d’ajuts a Empresa 2018 del GRUP 2
14. Autorització d’ús de la via pública per a la trobada de convivència de l’Entitat Els Xulius –
CSR el diumenge 21 d’octubre de 2018
15. Autorització d’ús de la via pública per a l’actuació castellera dels Castellers de la Colla Jove
de Sitges el dissabte 20 d’octubre de 2018
16. Aprovació nomenament temporal del Sr. Lluis Miquel Soto i Armengol com a representant
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per realitzar tràmits relacionats amb activitats que
requereixen ús de pirotècnia
17. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les obres
descrites en el projecte executiu Fase 1 d’una pista poliesportiu coberta al C. Cristòfol
Mestre del nucli de Ribes
18. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives particulars i
tècniques, mitjançant procediment obert per a la contractació de la Direcció facultativa de
les obres i instal·lacions escèniques del projecte de rehabilitació, reforma i ampliació del
Teatre de Les Roquetes
19. Aprovar l’autorització de despesa, la disposició i l’obligació (ADO) corresponent a la factura
presentada per Roca Gómez SL, pels treballs de millora de l’escola Les Parellades,
aprovats per decret 1374/2017
20. Autorització d’ús de l’espai obert delimitat de la piscina de Les Roquetes i de la col·locació
d’una paradeta al C/ Puigmal per realitzar activitat Passatge Terror 2018 de l’entitat
“Millenium” el dia 21 d’octubre i les corresponents autoritzacions de despesa
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21. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura de setembre emesa per el Pavelló Poliesportiu de
Les Roquetes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
22. Relació de factures
23. Aprovació factures fora de termini
24. Retornament fiances
25. Instàncies Rendes (3)
26. Ingrés fiança a Incasol nou contracte lloguer traster setembre-18
27. Modificació i renovació de dos anys del contracte de manteniment de les aplicacions de TSystems
28. Aprovació premi de vinculació
29. Aprovació de les bases i les convocatòries de selecció de personal per crear borses de
treball (5)
30. Inadmissió de recurs expedient GOV-008/2018
31. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives mitjançant
procediment obert, per a l’execució de les obres descrites en el projecte per a la millora de
la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament núm.
25 situat a l’Av. Mas d’en Serra cantonada C/ de la Pica d’Estats al nucli de les Roquetes
32. Certificacions d’obres
33. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, per a la contractació del subministrament i instal·lació de
varis jocs infantils als jardins Rafael Alberti
34. Desestimar pròrroga del conveni amb la Mancomunitat del Tegar Garraf
35. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives, mitjançant
procediment obert, per a la contractació de l’execució de les obres descrites en el projecte
constructiu i EBSS per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram de Sant Pere de
Ribes – actuació núm. 9 del Pla Director
36. Llicències d’obres (581016)
37. Aprovació de despesa quilometratges 2018
38. Pròrroga contracte Mediación y Convivencia, SL
39. Aprovar autorització disposició i obligació reconeguda derrama CTAT. Vinya d’en Petaca
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 11 d’octubre de 2018

