Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 6 DE FEBRER 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (16 i 23 de gener de 2018)
2. Prendre raó dels Comunicats oficials i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Donar compte relació despeses menors
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Aprovació aportació a la Mancomunitat TEGAR del Garraf exercici 2018
8. Desestimar ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2017/2018 de l’ exp. 147/2017
9. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Club Petanca Roquetes”
11. Aprovació del quart pagament d’incentius corresponent al programa “Joves per
l’Ocupació-2016”
12. Acceptació pròrroga termini d’execució i de justificació de la subvenció regulada
mitjançant el conveni de col·laboració Agència Node Garraf i Ajuntament per “Centre de
Serveis avançats a les Empreses del Garraf” en el marc del catàleg ajuts Diputació de
Barcelona
13. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona: “Fons de Prestació
Activitats Culturals de les Festes Majors”
14. Aprovació de la despesa i l’obligació anual en relació als locals propietat de l’Ajuntament
a la Comunitat de Propietaris del C. Miquel Àngel 24 del nucli urbà de les Roquetes
15. Aprovació obligació reconeguda de la 2a fase campanya Nadalenca 2017/2018
16. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 entitat “GER”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Relació de factures
18. Instàncies Rendes
19. Aprovació fraccionament increment renda per sotsarrendament local 5 de la Pl. Vinya
d’en Petaca
20. Aprovació padró taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves i
utilització de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2018
21. Aprovació pagament honoraris procediment judicial
22. Errada material acord Junta de Govern Local de data 05/12/2017
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23. Resolució reclamació Responsabilitat Patrimonial
24. Autorització de despeses gestionades per Serveis Jurídics – Compres
25. Aprovació factura de Telefònica
26. Trametent pressupost instal·lació boques de reg i comptadors diferents punts municipi
(GEE)
27. Presentant memòria per la substitució de la xarxa d’aigua als creuaments de Miquel
Servet al TM de Sant Pere de Ribes (GEE)
28. Aprovar una autorització de despesa de combustibles i carburants, perquè brigada es
pugui desplaçar amb els vehicles corresponents (GEE)
29. Presentant pressupost d’un sistema intel·ligent de torns (GEE)
30. Aprovar el Pla de segureta i salut del projecte d’adequació de la Pl. Hernán Cortés de
les Roquetes
31. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura
(Espai Públic)
32. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
subministrament i plantació d’arbrat viari
33. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la supressió de
barreres arquitectòniques al C. Prat de la Riba al nucli de les Roquetes
34. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació nou contracte de
lloguer (Plaça 39 SUPP -9)
35. Llicències d’obres (040206)
36. Declaracions obertura habitatges d’ús turístic
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 2 de febrer de 2018

