Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 3 D’ABRIL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menor
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar , activitats educatives i de lleure curs 2017/2018 i ajuts
per alimentació – targeta moneder
7. Autorització i disposició de despesa del servei de teleassistència durant el 2018 i
aprovació factures
8. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions factures d’activitats esportives del Consell esportiu del Garraf i trofeus
Wanscat dins del Pla Educatiu d’Entorn
9. Aprovació de la Setmana Cultural de Sant Jordi 2018 i les corresponents autoritzacions
de despesa
10. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d’arranjament de l’adequació d’un
espai exterior del pavelló municipals d’esports de Ribes
11. Aprovació de les Factures 171051 i 171050 de COMERCIAL ANYFES DE
SUBMINISTRAMENTS PER OFICINES SL
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2017: “Casa de Andalucia”
13. Aprovació activitat aules d’estudi 2018
14. Aprovació model genèric de conveni de col·laboració per a l’adquisició d’experiència
professional en empreses en el Marc del programa “Fem Ocupació per a joves “ regulat
per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’ordre TDF/212/2016, de 29 de
juliol
15. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament dels
serveis locals d’ocupació amb plataforma Xaloc
16. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2018: “Entitat Penya
Joves de les Roquetes” i “Club Handbol Ribes”
17. Aprovació de l’aportació de la quota anual 2018 com a membre de la Xarxa Espanyola
de Ciutats Saludable (RECS) – FEMP
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relacions de factures
19. Retornament fiances Tresoreria
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20. Donar de baixa i atorgar exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa de
recollida de residus domèstics per a l’exercici 2018
21. Incorporació de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics al padró
d’agrupació de tributs per a l’exercici 2018
22. Concessió de la bonificació del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus
domèstics, per la utilització de la deixalleria municipal corresponent a l’exercici 2018
23. Estimació/desestimació de l’exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa
de recollida de residus domèstics per a l’exercici 2018
24. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa Recursos Humans
25. Desestimació sol·licitud permís per matrimoni
26. Aprovació despesa 2018 i factura gener 2018 Carlos Castilla Ingenieros, SA
27. Aprovació factures MAPSI, SA
28. Aprovació autorització i disposició quota 2018 “Associació Catalana de Municipis”
29. Aprovació factura de Telefònica
30. Resolució Reclamacions Patrimonials
31. Aprovació modificació del contracte de subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina
dels espais de la planta baixa i planta primera de la Fase 1 de la Casa de la Vila
32. Adjudicació mitjançant procediment obert per l’execució de les obres descrites en el
projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa d’aigua potable al C. Murillo
del nucli de les Roquetes
33. Deixar sense efecte aprovació contracte de lloguer (Pl. 69 VDP)
34. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2018 Comunitat de
Propietaris Grallers 12, escala B
35. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2018 locals de les
Comunitats de Propietaris de Pg. Santa Eulàlia, 5
36. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda derrama CTAT. Pàrquing Santa
Eulàlia 5 i Grallers 12
37. Llicències d’obres (190403)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes,28 de març de 2018

