Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 30 de gener de
2018, a les 12:30h. a la Sala de l’edifici de Can Puig, per a tractar els assumptes que a
continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la sessió indicada o, en
cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (9 de gener de 2018)
2. Prendre raó del Comunicats oficials 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. Carnaval de les escoles: Aprovació autorització de les Rues de carnaval de les escoles
del municipi i autorització de despesa per a les xarangues de les Rues de les escoles de
les Roquetes i de les comparses de Ribes
7. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar
2017/2018 i justificacions
8. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018 expedient
núm. 239/2017 i aprovació justificació ajut
9. Aprovació de la proposta d’activitats de la Festa Major de Santa Eulàlia i l’autorització de
despesa corresponent
10. Aprovació autorització a l’entitat “DO Ribes” per la celebració d’una acció promocional
mensual de febrer a juny 2018 a la crta. dels Cards (sobre la Rambla) i concedir
exempció de pagament de la taxa prevista a l’ordenança fiscal 15D
11. Aprovació de la justificació de la subvenció nominal d’esport 2017 “Bike Garraf”
12. Aprovació justificació dels crèdits del fons per al Foment del Turisme a la finalitat de
Promoció Turística del primer trimestre exercici 2017.
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 Associació d’artesans DO Ribes.
14. Aprovació de la proposta d’activitats de Carnaval 2018, i l’autorització de despesa
corresponent i aprovació de convocatòria amb l’Entitat Ball de Bastons - colla gran.
15. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “L’Espígol”
per als curs escolar 2017-2018.
16. Autorització de despesa i adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal
avis 2018.
17. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 Associació de Drac de tres caps de
Ribes.
18. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018
Festa Major del Palou.

a l’entitat Associació
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Adjudicació de la gestió dels perfils institucionals de l’Ajuntament a les principals xarxes
socials
20. Aprovació autorització sobres disponibles (A) pels instruments de precisió de la Policia
Local per a l’exercici 2018 (GEE)
21. Aprovació autorització sobre disponibles (A) material específic i funcionament de la
Policia Local per l’exercici 2018 (GEE)
22. Aprovació autorització per el combustible dels vehicles de la Policia Local (GEE)
23. Aprovació autorització sobre el disponible (A) uniformitat de la Policia Local per l’exercici
2018 (GEE)
24. Imposició multes coercitives expedient utilització anòmala habitatges (SAREB)
25. Atorgament llicència 176/2017 Ramon Llull, 3-5 i aprovació de l’acta de cessió
26. Aprovació nou contracte de lloguer (Plaça 69 VDP)
27. Desistiment llicència 72/2016
28. Aprovació pròrroga comissió de serveis.
29. Retornament fiances- runes, residus de la construcció i reposició de mobiliari urbà i
pavimentes Exp. 2018/SEUI/007.
30. Aprovació de l’aportació de la quota anual 2018 com a membre de la xarxa de municipis
indians.
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 26 de gener de 2018

