Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE JUNY 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (12/06/2018)
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
6. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
7. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis maig 2018
8. Aprovació justificant núm. 12 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2017/2018
9. Aprovació convocatòria ajuts a l’escolarització i als menjadors de les llars d’infants
municipals curs 2018/19
10. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “L’Espígol”
per al curs escolar 2017/2018
11. Aprovació justificació total subvenció 2017 per a projectes de millora de locals del GER i
obligació reconeguda de l’import pendent
12. Aprovació justificació parcial subvenció per a projectes de millora de locals del Centre
Parroquial i atorgament d’una segona bestreta
13. Aprovació valoració dels ajuts a empreses 2018 i aprovació disposició de la despesa.
Grup 3
14. Aprovació ampliació del termini de carència del pagament de cànons i de la quota
comunitat de la parada 9/magatzem 9 del Mercat La Sínia
15. Aprovació reconeixement obligacions quotes de juny 2018 del mercat La Sínia
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
16. Relacions de factures
17. Retornament de fiances Rendes
18. Aprovació padró Servei Teleassistència 1r semestre any 2018
19. Instàncies Rendes (3)
20. Ingrés fiances a INCASOL dels nous contractes de lloguer de pàrquings
21. Pròrroga del contracte de prevenció de riscos laborals
22. Inscripció curs
23. Acceptació d’ingrés de la documentació del Jutjat de Pau per mitjà de transferència de
documentació i aprovació formulari de transferència
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24. Baixa de vehicles de renuncia exp. 035/18, 036/18, 044/18, 047/18, 048/18 i 049/18
25. Adjudicació mitjançant el procediment obert per a l’adjudicació de la contractació dels
treballs de redacció del Pla Director Verd Urbà del municipi de Ribes
26. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques del
contracte, mitjançant procediment obert, per a la contractació del servei de manteniment
preventiu de les instal·lacions de climatització, calderes i gas natural de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes
27. Donar compte de Plans de Seguretat i Salut
28. Aprovació certificació d’obres núm. 3 pel projecte d’adequació de la Pl. Hernán Cortés
del nucli de les Roquetes, així com la factura
29. Modificació de l’acord de la JGL del 15 de maig de 2018 per la que s’aproven altes,
baixes i canvis de parcel·les dels horts urbans municipals
30. Adjudicació redacció projecte executiu carril bicicleta i EBSS a l’Av. Montseny del nucli
de Mas d’En Serra(GEE)
31. Llicències d’obres (360619)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de juny de 2018

