Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 5 DE JUNY 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (29/5/2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social justificats
6. Anul·lació i justificacions ajuts d’urgència social
7. Aprovació justificant núm. 11 subvencions preu públic llar d’infants Els Tres Pins curs
escolar 2017/2018
8. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes d’abril per
assistència i menjador exp. 77/2017
9. Atorgament ajut a l’escolarització de la llar d’infant municipals “Els Tres Pins” per al curs
escolar 2017 – 2018 (exp. 7/2018) del mes d’abril 2018
10. Aprovació ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2017/2018
i justificant presentat per família amb a l’IES Can Puig exp. 452/2017
11. Aprovació justificació total subvenció per a projectes de millora de locals de les entitats
“Els Xulius” i “Centre Parroquial”
12. Aprovació pressupost Grup Alvid substitució tanca pistes zona riera pistes Bosc de
Plaça (GEE)
13. Aprovació de les factures Versailles Ribes SL del servei d’Esports
14. Aprovació conveni per la formació pràctica amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
a través del servei d’ocupació i formació La Fassina
15. Aprovació justificació econòmica programa “Les Ofertes de Treball a través de la Gestió
per Competències al Territori del Garraf”
16. Autorització publicitat dinàmica oral ACNUR
17. Aprovació primera certificació i factura de les obres de renovació de les pistes de Sant
Agustí de les Roquetes 2a fase de tempo
18. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a les factures de promoció del Festival Fes+Chapeau 2018
19. Aprovació activitats Sant Joan 2018 i autorització despesa necessària
20. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018: “Ball de Diables Els
Diabòlics de les Roquetes de Garraf”, “Colla Gran del Ball de Bastons de Ribes”, “AEE
Alexandre Galí” , “AMPA escola Els Costarets” i “AMPA escola La Mediterrània”
21. Aprovació esmena d’errades i omissió a la proposta d’aprovació del conveni amb
l’entitat AMICAL Mauthausen aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de
10/10/2017
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22. Aprovació del conveni entre el servei d’educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Alexandre Galí, projecte 2018
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
23. Relacions de factures
24. Denegació retornament fiança contracte execució de les obres de l’Skate Park a les
Roquetes
25. Préstecs reintegrables
26. Aprovació de despesa quilometratges gener, febrer, març i abril 2018
27. Adjudicar desbrossat manual al terme de Sant Pere de Ribes (GEE)
28. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’Aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i SOREA, SAU del subministrament d’aigua dels edificis i
equipaments municipals gestionats per concessionàries
29. Aprovació inicial del projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Passeig
de Circumval·lació (núm. 4-58)
30. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del servei de recollida
d’aigües residuals al dipòsit de Can Lloses
31. Resolució expedient Responsabilitat Patrimonial
32. Aprovació de les factures de Versailles Ribes, SL
33. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les
obres de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila executiu Fase 2
34. Adjudicació mitjançant procediment obert per l’adjudicació de la contractació de la
Direcció d’obra i Direcció d’execució del projecte executiu parcial de finalització de 16
habitatges, corresponents a l’escala A de l’edifici del C/ Grallers núm. 6; control de
qualitat i coordinació de seguretat i salut; redacció del llibres de l’edifici i el manual d’ús i
manteniment
35. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, per a la contractació de la Direcció d’obra i Direcció
d’execució de les obres del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila
Fase 2
36. Aprovació nou contracte de lloguer plaça aparcament (1)
37. Aprovació nou contracte de lloguer trasters (3)
38. Adjudicació mitjançant procediment obert adjudicació contractació del treballs de
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat salut, certificació d’eficiència
energètica del projecte, documentació tècnica en matèria d’incendis, projecte
condicionament acústic, visualitzacions de l’actuació i estudi del mobiliari del projecte
d’ampliació i reforma de la Biblioteca Josep Pla ubicada al Parc Pompeu Fabra, S/N de
les Roquetes
39. Aprovació del retornament de les factures emeses per la Junta de Compensació SUPP9 Parc Central Sant Pere de Ribes
40. Aprovar autorització disposició i obligació reconeguda derrama Ctat. Vinya d’en Petaca,
4
41. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura de
Gilmonc, SL
42. Llicències d’obres (320605)
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L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 1 de juny de 2018
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