Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 29 DE MAIG 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (15 i 22 de maig de 2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social justificats
6. Anul·lació i justificacions ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar, activitats educatives i de lleure curs 2017/2018 i ajuts
per alimentació – targeta moneder
8. Aprovació de la justificació econòmica subvenció finançament àmbit de Benestar Social
9. Aprovació justificació i liquidació d’una part de la subvenció del programa “Joves per
l’Ocupació – 2016” SOC004/16/00049
10. Deixar sense efecte l’ajut atorgat per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2017/2018 corresponent als expedients requerits per manca de justificacions
11. Atorgament ajuts a l’ escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “L’Espígol”
per al curs escolar 2017/2018
12. Aprovació d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar
2017/2018 i justificant, expedients 877/2017, 884/2017 i 100/2017
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Ball de Diables Els Diabòlics”
14. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les
obres descrites en el projecte executiu Fase 1 d’una pista poliesportiva coberta al C/
Cristòfol Mestre del nucli de Ribes
15. Aprovació sortida del Drac Petit de Ribes per assistir a Vilafranca del Penedès el dia 2
de juny de 2018
16. Aprovació nomenament temporal a l’auxiliar Tècnica de Cultura i Joventut. com a
representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per realitzar tràmits relacionats amb
activitats que requereixin us de pirotècnia
17. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’adequació de l’entorn de l’ermita de
Sant Pau
18. Aprovació de la “V Cursa d’Esport en Família” de l’Espai Blau 2018
19. Aprovació de les factures de Versailles Ribes SL
20. Aprovació reconeixement obligacions quotes de maig 2018 i mitja quota d’abril de la
PM6 del Mercat La Sínia
21. Aprovació del Romiatge del Rocio 2018, organitzat per l’entitat “Hermandad Nuestra
Señora del Rocio de la Comarca del Garraf” i aprovació exempció de pagament taxa
núm. 15D i taxa núm. 17A
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22. Aprovació del convenis de les subvencions nominals 2018: “AMPA Ins Alexandre Galí”,
“AMPA escola El Pi”, “Globalitza’t – E” i “Els Xulius – Centre Social Ribetà”
23. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives particulars i
tècniques, mitjançant procediment obert per a la contractació de la Direcció facultativa
de les obres del projecte executiu de PVC, i el pintat de les pistes al C/ Cristòfol Mestre
de Sant Pere de Ribes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
24. Relacions de factures
25. Comissió de Serveis
26. Aprovació pagament de productivitat per assumpció de plans d’ocupació
27. Adjudicació mitjançant procediment obert per la contractació del servei de control de
plagues de la via pública del municipi de Sant Pere de Ribes
28. Donar compte de l’import destinat a reparacions de la xarxa i reposició de tapes del
servei de clavegueram per l’any 2018, per la concessionària SOREA, SAU
29. Aprovació inicial del projecte constructiu i EBSS per a les obres de millora de la xarxa de
clavegueram de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 16 del Pla Director
30. Aprovació inicial del 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
31. 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 (2)
32. Aprovació del retornament de la factura emesa per Gas Natural Fenosa, pel
subministrament de gas d’equipament municipal gestionat per concessionària
33. Aprovació de l’estat de comptes del servei de clavegueram corresponent a l’any 2017
34. Aprovació de l’estat de comptes de l’aigua corresponent a la liquidació de l’any 2017
35. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de les factures de
Versailles Ribes, SL
36. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’adequació de l’entorn del CAP de
Ribes
37. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
subministrament i plantació d’arbrat viari a les pistes Sant Agustí
38. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de la
instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 08
situat al C/ Mare de Deu de Montserrat cantonada amb C/ Nou
39. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de la
instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 25
situat a l’Av. Mas d’en Serra cantonada amb C/ Pica d’Estats
40. Certificació d’obres (1)
41. Aprovació nou contracte de lloguer (Plaça 60 SUPP-9)
42. Aprovació factura de Telefónica
43. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques
del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, de subministrament i
instal·lació de les aplicacions informàtiques desenvolupades amb la tecnologia WEB,
així com els serveis necessaris per a la seva implementació, posta en marxa i suport del
nou programari de gestió econòmica GEMA
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44. Justificació tercera i última d’actuacions d i despeses ADF 307 per a l’adequació
d’espais per a la prevenció d’incendis, període 1/11/17 – 31/12/2017
45. Llicències d’obres (310529)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 25 de maig de 2018
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