Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 6 DE MARÇ 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (27 de febrer de 2018)
2. Prendre raó dels Comunicats oficials 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
6. Justificacions d’ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar, d’activitats educatives i de lleure crus 2017/2018 i per
alimentació – targeta moneder
8. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós gener 2018
9. Control de plagues en edificis municipals (GEE)
10. Requeriment de reintegrament de subvenció de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil
11. Aprovació justificant núm. 5 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs
escolar 2017/2018
12. Aprovació ajuts escoles per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017/2018
13. Atorgament ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal de “El
Cargol” per al curs escolar 2017/2018 (Grup 4)
14. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de febrer per
assistència i menjador de l’ exp. 50/2017
15. Aprovació convenis per al manteniment ordinari i reparacions escoles de Ribes i Les
Roquetes
16. Aprovació justificacions subvencions nominal 2017: “Endorfina Teatre i Malabars”,
“Entitat CD Ribes” i “Globalitza’t-e”
17. Aprovació validació de les despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a les factures per la gestió de gener del camp de futbol de
Ribes i del pavelló poliesportiu Miguel Meca Torres
18. Aprovació de la programació del Centre Cultural El Local de Ribes per als mesos de
març a maig de 2018
19. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona: Finançament en
l’àmbit de joventut, programa jove a Sant Pere de Ribes
20. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2018: “Entitat Endorfina” i
“Entitat Petits Diabòlics”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
21. Relació de factures
22. Retornament fiances Rendes
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23. Compensació parcial deute 4a fracció taxa per parades i llocs de venda al mercat
municipal 2017 amb retornament fiança mercat
24. Retornament ingrés indegut per duplicat corresponent a l’ import del lloguer i despeses
de comunitat mes de gener habitatge C. Santa Eulàlia
25. Aprovació assumpció major responsabilitat i llur despesa
26. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball
27. Aprovació despesa consum aigua 2018 i factures de gener i febrer 2018 Viva Aqua
Service, SA
28. Renovació manteniment electrònica de xarxa (GEE)
29. Aprovació factura de Telefònica
30. Reclamació pagament danys ocasionats mobiliari urbà
31. Reclamació pagament indemnització del vidre trencat d la sala de reunions del Centre
Cívic “L’Espai”
32. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura pel
manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic i exterior de les
dependències municipals al municipi
33. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
subministrament i plantació de plantes arbustives a la zona 3 de les Roquetes
34. Validació de la despesa i aprovació de l’obligació reconeguda de la factura emesa per
Fustes Vilanova, SL
35. 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 de l’edifici i equipament
municipal l’Espai Blau gestionats per concessionàries
36. Resolució expedients de Reclamació Patrimonial
37. Requeriment mesures correctores activitat Habitatge ús turístic
38. Llicència de parcel·lació 1/2018
39. Denegació petició de retaxació i aprovació pagament just preu d’expropiació exp.
1/2009 Totosola, SL i altres al SUPP -4 Les Parellades – Can Giralt
40. Llicències d’obres (130306)
L’Alcaldessa,

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

