Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 27 DE FEBRER 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (20 de febrer de 2018)
2. Prendre raó dels Comunicats oficials i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Aprovació conveni aportació econòmica 2018 “Associació de Jubilats i Pensionistes de
les Roquetes” i “El Casal d’Avis de Ribes”
7. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de gener per
assistència i menjador de l’ exp. 51/2017
8. Abrogació justificant núm. 5 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol” curs
escolar 2017/2018
9. Aprovació justificant núm. 8 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
10. Aprovació ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
11. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació de Jubilats i
Pensionistes “El Casal d’Avis de Ribes, “L’Associació de Jubilats i Pensionistes de les
Roquetes” i “La Fundació la Caixa”
12. Aprovació acceptació de la subvenció programa “Fem Ocupació per Joves” 2017
13. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2018: “Entitat Ball de
Diables de Ribes” i “Entitat Rondalla de les Roquetes”
14. Aprovació del reconeixement de les obligacions de les quotes – febrer 2018 del Mercat
La Sínia
15. Aprovació ampliació carència PM5 i denegar compensacions PM4 i PM5 del Marcat La
Sínia en resposta a instàncies de la concessionària
16. Aprovació ampliació del termini de carència de la quota Comunitat del Local
2/magatzem 17 del Mercat La Sínia
17. Aprovar justificació subvenció Diputació de Barcelona per l’actuació “La Gestió eficaç
del temps és molt rendible” codi XGL 17/Y/235392
18. Aprovació justificació subvenció AODL exp. B.018/16
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Relació de factures
20. Aprovar l’acceptació de la cessió de drets d’explotació de la col·lecció de programes de
mà i cinema de forma permanent.
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21. Instal·lar dues columnes prim i projectors LED al pàrking del C. Agricultura de les
Roquetes (GEE)
22. Aprovar pressupost subministra i instal·lació de tres nous punts de llum a la nova zona
esportiva del Picnic Vilanoveta (GEE)
23. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres contemplades al projecte de reparació
de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i de Les Roquetes
24. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura pel
manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i enllumenat exterior de
les dependencies municipals
25. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i SOREA, SAU del subministrament d’aigua dels edificis i
equipaments municipals gestionats per concessionàries
26. Aprovació de la justificació de 4TA bestreta per adquisició 4T vehicle per a la renovació
del parc mòbil d’extinció d’incendis 2017
27. Aprovació justificació de les actuacions i despeses ADF 307 corresponents a l’any 2017
i aportació per l’any 2018
28. Atorgament llicència 14/2018 IES Montgròs i declaració obra interès general
29. Llicències d’obres (090227)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 23 de febrer de 2018

