Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 17 D’ABRIL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (3 i 10 d’abril de 2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Anul·lacions i justificacions ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència socials a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2017/2018
8. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós març 2018
9. Aprovació justificant núm. 10 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
10. Aprovació justificant núm. 7 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs
escolar 2017/2018
11. Deixar sense efecte els ajuts atorgats per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018 corresponent als expedients núm. 235/2017 i 822/2017
12. Resolució beques escola “BEL AIR” curs escolar 2017/2018
13. Aprovació de la cercavila femenina sense foc del dia 21 d’abril de 2018
14. Aprovació autorització de l’ampliació a DO Ribes per la celebració de les fires els mesos
de juliol i agost 2018, a la Pl. Marcer i concedir l’exempció de pagament de la taxa
prevista en l’ordenança fiscal 15D
15. Aprovació del balanç de tancament de la caixa efectuada per part de l’entitat “Colla del
Ball de Bastons de Ribes” pel servei de bar amb motiu de les activitats de carnaval al
pavelló de Ribes
16. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “Associació de Veïns de les
Roquetes”, “ Grup de Caramelles Joves i Casats”
17. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics la autorització reconeixement
obligacions corresponents a les factures del Club de Bàsquet les Roquetes dins del Pla
Educatiu d’Entorn 2017/18
18. Aprovació justificació i liquidació d’una part de la subvenció del programa “Fem
Ocupació per a Joves” 2016
19. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura per al gestió de febrer del pavelló poliesportiu
Miguel Meca Torres. I autorització de l’increment de l’IPC
20. Aprovació valoració dels ajuts a empreses 2018 i aprovació disposició de la despesa.
Grup 1
21. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2018: “Joventuts
Musicals de Sant Pere de Ribes” i “Associació de Veïns i Propietaris de Valles Altos”
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22. Aprovació conveni subvenció nominal comerç 2018 entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i l’Associació d’Artesans DO Ribes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
23. Relacions de factures
24. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
25. Instancies Rendes
26. Aprovació Cànon anual cessió d’ús oficina recaptació de l’ORGT i reclamació diferència
increment IPC import cànon gener/març 2018
27. Adscripció Cap Administratiu (GEE)
28. Préstecs reintegrables
29. Resolució Reclamacions Patrimonials
30. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’ampliació de la instal·lació elèctrica d’enllumenat
públic del quadre núm. 48 del nucli de Ribes
31. Nou contracte sotsarrendament del contracte de lloguer subscrit en data 10 de gener de
2014, del local núm. 5 Vinya d’en Petaca
32. Resolució contracte lloguer pl. de pàrquing núm. 8 Vinya d’en Petaca
33. Donar compte sobre la relació de treballs i obres de manteniment executades per
SOREA com a concessionària el servei de clavegueram corresponent a l’any 2017
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,13 d’abril de 2018

