Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 24 DE JULIOL 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (17/07/2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificacions ajuts d’urgència social
7. Aprovació justificant núm. 10 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol” curs escolar
2017/2018
8. Desestimar ajut a l’escolarització de la llar d’infants municipal “L’Espígol” per al curs escolar
2017/2018 de l’exp. 11/2018
9. Aprovació aportació quota del segon semestre del CAAD de la Mancomunitat Penedès
Garraf
10. Aprovació ampliació/donar de baixa autoritzacions de despesa, i validació de despeses a
efectes econòmics i autorització reconeixement obligació corresponent de factures
vinculades al II Retorn dels Indians-13è Agromercat
11. Aprovació de la quart addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes per al Pla Educatiu d’Entorn any 2018
12. Aprovació formació professionalitzadora dins el programa Treball i Formació – 2017
13. Aprovació del pressupost pel subministrament d’un ascensor aquàtic per la piscina exterior
de les Roquetes (GEE)
14. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018: “Ribes Club Patí” i “SEA
AMPA Costerets”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
15. Relació de factures
16. Instàncies Rendes
17. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
18. Retornament part proporcional import taxa de l’autoliquidació núm. 201839238
19. Aprovació pagament de productivitat per responsable de torn agents 2n. Trimestre 2018
20. Baixa de vehicles de renuncia exp. 039/18, 050/18, 054/18, 055/18 i 056/18
21. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, de subministrament, en la modalitat de compra, d’un vehicle,
tipus furgoneta, per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

22. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, de subministrament de contenidors de
recollida d’escombraries de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
23. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat per a contractar el
subministrament i instal·lació de les aplicacions informàtiques desenvolupades amb la
tecnologia WEB, així com els serveis necessaris per a la seva implementació, posta en
marxa i suport del nou programari de gestió econòmica GEMA
24. Donar compte del Pla de seguretat i salut de les obres de millor de la xarxa d’aigua potable
a la zona de Can Puig del nucli de Ribes
25. Aprovació nous contractes de lloguer (2)
26. Aprovació de l’aportació econòmica 2018 al Consorci Colls-Miralpeix
27. Resolució del requeriment de compliment dels requisits dels horts urbans dels nuclis de
Ribes i Les Roquetes del 18 d’abril de 2018
28. Certificacions d’obres (2)
29. Liquidació a la Junta de Compensació Pineda Park Polígon 1B transformada en E.C. sector
Can Pere de la Plana, de les quotes anuals dels pressupostos de l’exercici 2016 i 2017
corresponents a les parcel·les municipals
30. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2018 C.P. usuaris
aparcament Vinya d’en Petaca 1
31. Aprovació del retornament de la factura emesa per SECE, SA corresponent a les feines en
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat públic núm. 48
32. Aprovació inicial del projecte de millora de la vorera nord del C. Cid Campeador al nucli de
Les Roquetes
33. Proposta de resolució llicència municipal Carpa Can Puig
34. Llicències d’obres (410724
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 20 de juliol de 2018

