Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 27 DE MARÇ 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (13 i 20 de març de 2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost (Exp. 06/2018)
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
7. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’àmbit de Benestar Social 2018. Codi XGL 18/Y249095
8. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de febrer per
assistència i menjador de l’ exp. 98/2017
9. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura per la gestió de febrer del camp de futbol de
Ribes
10. Anul·lació de la factura 4445272111 de Coca-Cola European Partners Iberia, S.L.U.,
aprovada per la JGL el dia 13/02/2018 i aprovació, en el seu lloc, de la factura
presentada per distribucions J.M. Gestí, SL
11. Adjudicació mitjançant procediment obert de l’execució de les obres descrites en el
projecte per a la millora de l’Skatepark del nucli de Ribes
12. Aprovació justificació subvenció programa complementari de Foment de l’Ocupació i
Suport a la Integració Social. Línia 1
13. Atorgament ajut a l’escolarització de la llar d’infants municipal “Els Tres Pins” per al curs
escolar 2017/208 (exp. 3/2018) amb efectes mes de febrer 2018
14. Justificació subvenció Diputació de Barcelona escola municipal de persones adultes de
Sant Pere de Ribes (17/Y238878) per a l’any 2017
15. Justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 2017 per elaborar Pla de Salut
Local
16. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
en l’àmbit de Dones i LGTBI
17. Justificació subvenció Diputació de Barcelona 2017 Accions de Promoció i Dinamització:
Retorn dels Indians i Agromercat codi XGL (17/Y/240590)
18. Justificació subvenció Diputació de Barcelona projecte d’Intervenció TIS (17/Y/244330)
per a l’any 2017
19. Justificació subvenció Diputació de Barcelona 2017 per al finançament d’esdeveniments
esportius a Sant Pere de Ribes codi XGL 17/Y/238072
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relacions de factures
21. Instàncies Rendes
22. Retornament fiances Rendes
23. Aprovació Padró taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors,
ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments
industrials i comercials, exercici 2018
24. Aprovació padró taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, exercici
2018
25. Baixa dels ciclomotors i motocicletes de renuncia exp. 001/18, 002/18, 003/18, 009/18,
011/18 i 012/18
26. Adscripcions personal
27. Aprovació premi de vinculació
28. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball
29. Resolucions expedients Reclamació Patrimonial
30. Validació de la despesa i aprovació de l’obligació reconeguda de la factura emesa per
Pau Monasterio Valls
31. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quota anual exercici 2018 Ctat.
Prop. Vinya d’en Petaca núm. 2
32. Aprovar la justificació de la subvenció (actuació codi XGL 14/Y/111975) Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012/2015
33. Aprovació de la justificació de la subvenció per a despesa de reparacions, manteniment
i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2017
34. Desestimar la petició formulada per EU Rocamar en relació al projecte constructiu de
reposició – reparació del col·lectors preexistent de Canyelles – Sant Pere de Ribes al
seu pas per l’ urbanització de Rocamar
35. Aprovació carta pagament pel certificat d’eficiència energètica final de l’edifici Casa de la
Vila Fase 1
36. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d’arranjament del camí de Les Torres
a Mas Alba
37. Aprovació de les bases reguladores de subvencions per als ajuts de foment del lloguer
assequible 2018
38. Obres per l’execució del projectes constructiu “Pas de vianants a la Ctra. C-246 al PK
39+000. TM Sant Pere de Ribes i TM Sitges
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,23 de març de 2018

