Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 20 DE FEBRER 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (6 i 13 de febrer de 2018)
2. Prendre raó dels 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. Justificacions d’ajuts d’urgència social
7. Justificació contracte programa 2017, per la Coordinació, Cooperació i la Col·laboració
entre el departament de Treball, Afers Social i Famílies i l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
8. Aprovació dels ajuts i els justificants núm. 3 i núm. 4 subvencions preu públic llar
d’infants “L’Espígol” curs escolar 2017/2018
9. Aprovació d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar per el curs escolar
2017/2018
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Institut d’Estudis Penedesencs”
11. Aprovació de la “Trobada de Convivència de Primavera de l’Entitat Els Xulius – CSR, el
4 de març de 2018
12. Aprovació pressupost presentat per l’empresa Actilude SCP per a dur a terme la
dinamització de l’espai Cruyff Court les Roquetes (GEE)
13. Sol·licitud subvenció en espècie a l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la
Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de novetats editorials en català i occità
destinada a biblioteques dels sistema de lectura pública de Catalunya
14. Sol·licitud subvenció a l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de
Catalunya per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de
lectura pública de Catalunya
15. Aprovació conveni subvenció nominal comerç 2018 entre l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants i Industrials de Ribes (FEM Ribes) i atorgament de bestreta
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
16. Relació de factures
17. Retornament avals Tresoreria
18. Aprovació padró taxa parades i llocs de venda al mercat municipal no sedentari 2018
19. Ingrés fiança a Incasol del nou contracte de lloguer C. Grallers, 12 esc. B 2n. 1a
20. Compensació Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf
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21. Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules administratives i tècniques,
en procediment obert, de subministrament en la modalitat de compra d’un vehicles tipus
furgoneta per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
22. Adjudicació mitjançant procediment obert amb modalitat de regulació harmonitzada, per
contractar el servei de manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i
enllumenat exterior de les dependències municipals de Sant Pere de Ribes
23. Adquisició de llicències d’Office (GEE)
24. Aportació econòmica 2018 LOCALRET
25. Calendari laboral 2018
26. Desestimació reconeixement categoria tècnic especialista corresponent al grup C1
27. Autorització realització “Enduro de Sitges”
28. Validar la factura en relació al servei de a grua per la retirada de vehicles
29. Baixa de vehicles de renúncia exp. 003/18, 004/18 i 006/18
30. Adjudicació obres memòria valorada i EBBSS adequació de l’entorn del Cap de Ribes
(GEE)
31. Presentant memòria valorada per la substitució de la xarxa d’aigua potable al C. Eugeni
d’Ors de Sant Pere de Ribes (GEE)
32. Aprovar el subministrament i instal·lació de 8 columnes amb 8 llumeneres LED al
quadre 29 al camí d’accés a la zona de picnic de Vilanoveta (GEE)
33. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d’arranjament del camí de les Portes
al veïnat de Can Lloses
34. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d’arranjament dels camins del veïnat
de Can Lloses
35. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
PERE DE Ribes, SA i SOREA, SAU de subministrament d’aigua de pisos municipals
36. Reconeixement deute, fraccionament i pagament renda local 3 Vinya d’en Petaca
37. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quota anual exercici 2018
pàrquing Av. Catalunya
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 16 de febrer de 2018

