Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 24 D’ABRIL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (17 d’abril de 2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Justificacions d’ajuts d’urgència social
6. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis març 2018
7. Aprovació justificant núm. 7 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol” curs
escolar 201/2018
8. Aprovació factura i autorització programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran
Diputació de Barcelona
9. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement de
l’obligació reconeguda corresponent a la factura de “Formació Pla Ocupació
acompanyants 2018”
10. Aprovació de l’oferta inicial, el calendari i la gestió de les sol·licituds de plaça fora de
termini de les llars d’infants municipals “L’Espígol”, “El Cargol” i “Els Tres Pins” per al
curs 2018/19
11. Aprovació declaració responsable presentada per l’empresa Consultoria i Serveis
Informàtics Enginy Digital, SL per aplicació informàtica “Enginy Infantil”
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Colla Gran de Ball de Bastons de Ribes”
13. Aprovar la disposició i obligació reconeguda dels premis concurs fotogràfic “Objectiu
Sabre 2018”
14. Aprovació sortida del Drac de Tres Caps de Ribes per assistir a Vilafranca del Penedès
el dia 30 d’abril de 2018
15. Aprovació pressupost per adequació 2 locals a la Pl. Vinya d’en Petaca núm. 5, local 6 i
núm. 6 local 4 (GEE)
16. Adjudicació mitjançant procediment obert per les obres descrites en el projecte bàsic
executiu per l’adequació de la urbanització dels voltants de l’Ermita de Sant Pau
17. Aprovació sortida dels gegants Per i Paula per assistir a la celebració d’ Olèrdola del 21
de juliol de 2018
18. Aprovació del Festival d’arts escèniques Fespluschapeau
19. Aprovació de pressupost servei SAAS de campus fins a 500 usuaris (GEE)
20. Aprovar la realització de la Romeria del Centro Cultural Garcia Lorca del dia 1 de maig
de 2018
21. Aprovació del mercat de segona mà dels “Petits Diabòlics de les Roquetes” el 29 d’abril
de 2018
22. Aprovació del reconeixement de les obligacions de les quotes – abril 2018 del Mercat La
Sínia
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23. Aprovació de la renúncia de la concessió de la parada – magatzem 11 del mercat La
Sínia; regularització i liquidació de cànons, taxes i impostos i retorn cambra frigorífica a
la parada 13
24. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 “Bàsquet Ribes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
25. Relacions de factures
26. Denegació retornament avals Tresoreria
27. Aprovació actualització cànon 2017 Campsa Estaciones de Serveicio, SA
28. Donar de baixa la ARC 201800008978 i la resta d’operacions corresponents al
procediment obert compra vehicle tipus furgoneta
29. Baixa de vehicles de renuncia exp. 007/18, 023/18 i 025/18
30. Ampliació de la reserva per el servei de repartiment de correu postal
31. Aprovar pressupost per l’assessorament jurídic – urbanístic per a la resolució d’execució
dels àmbits classificats de sòl urbà no consolidat (Rocamar, Minivilles i Vallpineda)
(GEE)
32. Pressupost per millorar l’accessibilitat al parc infantil de Pl. Ctra Barcelona i renovar els
jocs infantils (GEE)
33. Pressupost reparació pavimentació asfàltica Pl. Llobregat per arrels d’arbres perimetrals
(GEE)
34. Aprovar pressupost pel subministrament de quinze taulers d’escacs (GEE)
35. Renovació manteniment 2 llicències AUTOCAD
36. Anul·lació acord, retornament i aprovació nou contracte lloguer Pl. aparcament núm. 27
de la Pl. Vinya d’en Petaca
37. Aprovació requeriment de la justificació de la subvenció per a despesa de reparacions,
manteniment i conservació del pal únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2017
38. Aprovacions nous contractes de lloguer (8)
39. Aprovació certificació d’obres
40. Deixar sense efecte acord repercussió quotes i contracte de lloguer, així com
compensació de dutes
41. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2018 Ctat. Propietaris c.
Santa Eulàlia 5, escala C, Ctat. Propietaris c. Antoni Maria Claret, núm. 3-5 i Ctat.
Propietaris c. Eduard Maristany, 14
42. Llicències d’obres (230424)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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