Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 17 DE JULIOL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (10/07/2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Ajuts d’urgència social a justificar
6. Aprovació justificant núm. 10 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs
escolar 2017/2018
7. Aprovació justificant núm. 13 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
8. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2018
9. Aprovació bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a l’escolarització i als menjadors
de les llars d’infants municipals per a quatre cursos escolars, de del 2018/2019 fins el
2021/2022 i validació convocatòria aprovada per al curs 2018/2019
10. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques
del contracte, mitjançant procediment obert, per a la contractació dels serveis
d’intervenció socioeducativa (SIS) del Centre Obert de Les Roquetes i Centre Obert de
Ribes “La Casota”
11. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques
del contracte, mitjançant procediment obert, per a la contractació del servei del grup de
joves del Centre Obert de Les Roquetes, Centre Obert de Ribes “La Casota” i Espai
Jove a Ribes
12. Aprovació pressupost de SECE per l’ampliació dels llums Leds a una de les pistes de
tennis municipals de Ribes (GEE)
13. Aprovació de la Festa Major de Puigmoltò i del Cross de Sant Jaume, organitzada per
l’Agrupació Social i Cultural de Puigmoltò
14. Aprovació sortida Colla Bastoners Juvenils per assistir a una celebració a Vila-Seca el
dia 22 de juliol de 2018 i la corresponent autorització de despesa
15. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura per la gestió de juny del Pavelló Poliesportiu
Miguel Meca Torres
16. Aprovació addenda la conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i UCER derivada de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
17. Aprovació de l’atorgament de les llicències temporals d’ús privatiu de béns o espai de
domini públic de l’Espai Empresa Roquetes
18. Aprovació reconeixement obligacions quotes de juliol i agost 2018 del Mercat La Sínia
19. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018: “SEA AMPA escola Les
Roquetes” i “Penya d’Escacs Ribes”
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures
21. Instàncies Rendes (3)
22. Ampliació de la reserva per a realitzar pagaments pel repartiment del correu postal
23. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa Recursos Humans
24. Assistències Tribunals de Selecció
25. Baixa dels ciclomotors i les motocicletes de renúncia exp. 034/18, 035/18, 037/18,
038/18 i 039/18
26. Adquisició d’un SAI de 20 Kva per a substituir el SAI de la Vinya d’en Petaca (GEE)
27. Aprovació certificació d’obres núm. 4 pel projecte d’adequació de la Pl. Hernán Cortés
del nucli de les Roquetes, així com la factura
28. Aprovació nous contractes de lloguer (2)
29. Aprovar el conveni 2018/2019 entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes i l’Agrupació de Defesa Forestal de Sant Pere de Ribes pel
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de
prevenció d’incendis forestals, aprovació de les actuacions i aportació prevista i
aprovació del Programa tècnic (PVI)
30. Adjudicar les feines de Coordinador de seguretat i salut de l’obra de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 2 (GEE)
31. Trametent pressupost OFFICE STD 2016 pel nou programari de gestió econòmica i
comptable (GEE)
32. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques
mitjançant procediment obert simplificat, per a la contractació de la redacció de projecte
executiu, estudi de seguretat i salut, direcció d’obra executiva, així com la coordinació
de seguretat i salut, de diferents obres compreses en l’operació “Projecte de millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes”
33. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes de Mas Alba
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 13 de juliol de 2018

