Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 8 DE MAIG 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (2 de maig de 2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
5. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Anul·lació i justificacions d’ajuts d’urgència social
8. Ajuts d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2017/2018
9. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós abril 2018
10. Aprovació justificant núm. 8 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs
escolar 201/2018
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Ball de Diables els Diabòlics “ per
inversions
12. Acceptació de la subvenció atorgada per l’OSIC per a l’adquisició de libres i diaris
destinats a biblioteques
13. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres per la millora del Skatepark de Ribes
14. Aprovació validació de despesa i factura presentada per Alemany Badenas Tubert,
Arcinc Arquitectes, pel projecte bàsic i executiu de la coberta per a la pista poliesportiva
al C. Cristòfol Mestres de Ribes
15. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura per la gestió de març del camp de futbol de Ribes
16. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a les factures per la gestió de març i abril del pavelló
poliesportiu Miguel Meca Torres
17. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2018: “Junts en Acció” i
“Amics del Senderisme i la Natura de les Roquetes del Garraf”
18. Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu del Garraf 2018 i la corresponent
aportació anual
19. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, la Fundació privada
Johan Cruyff i l’escola Santa Eulàlia per dur a terme el projecte Pati 14 de suport
d’activitats destinades a la promoció de l’esport i l’activitat física a les escoles
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relacions de factures
21. Retornament fiances Rendes
22. Instàncies Rendes
23. Aprovació bases i convocatòries borsa de treball
24. Baixa dels ciclomotors de renuncia exp. 022/18, 024/18, 025/18 i 028/18
25. Desballestament de dos ciclomotors de renúncia exp. 023/18 i 029/18
26. 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
27. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la supressió de
barreres arquitectòniques a l’entrada del Cowork, al C. Antoni Gaudí, 5 de Sant Pere de
Ribes
28. Aprovar el primer modificat del projecte revisat de l’interceptor d’aigües residuals de la
zona alta de les Roquetes (Fase 2)
29. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura per
neteja especial part inferior contenidors tipus EASY
30. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de les obres descrites en
el projecte executiu parcial de finalització de 16 habitatges, corresponents a l’escala A,
de l’edifici situat al C/ Grallers núm. 6, del nucli de les Roquetes
31. Certificacions d’obres (3)
32. Deixar sense efecte acord repercussió quotes (Pl. 23 VDP)
33. Rectificació errada material Innecessarietat DH Av. França, 55
34. Atorgament pròrroga llicència 131/2017
35. Llicències d’obres (270508)
L’Alcalde acctal
(per decret d’Alcaldia núm. 402/2018),
Josep Moya Ibáñez

Sant Pere de Ribes,4 de maig de 2018

