Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMECRES 12 DE SETEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (4/9/2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis juliol2018
5. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós juliol
6. Anul·lacions d’autorització per la contractació de serveis per donar suport als actes de la
festa de conscienciació de l’autisme de l’entitat “Autisme amb Futur”
7. Aprovació bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per garantir les
necessitats de monitors de suport per a infants amb necessitats educatives especials als
Casals d’Estiu
8. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al Taller d’Estudi
Assistit a Ribes
9. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona programa
complementari de transicions educatives línia 1 : Realització cursos accés Cicles Formatius
Grau Mitjà i Superior curs 2018/2019
10. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019 Grup
1 Institut Alexandre Galí i aprovació disposició de la despesa
11. Autorització publicitat dinàmica oral Acnur
12. Aprovació obligació reconeguda setembre 2018 ajut conveni “Sant Pere de Ribes Inclusió”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
13. Relació de factures
14. Instàncies Rendes (2)
15. Retornament fiances Rendes i Tresoreria (2)
16. Compensació parcial deute amb l’ORGT
17. Aprovació fraccionament liquidació núm. 201839810
18. Ingrés fiances a Incasol nous contractes lloguer juliol – agost pàrquing i trasters
19. Aprovació expedient contractació, Plec de clàusules administratives particulars, mitjançant
procediment obert, per l’execució de les obres descrites en el projecte d’adequació per la
supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat al C. dels Cards al nucli
de Ribes
20. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de
contenidors de recollida d’escombraries de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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21. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per la millora de la instal·lació elèctrica de
l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament núm. 25 situat a l’Av. Mas d’en
Serra cantonada C/ Pica d’Estats
22. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per la millora de la instal·lació elèctrica de
l’enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament núm. 8 situat al C/ Mare de
Deu de Montserrat cantonada C/Nou
23. Aprovació sobre la despesa i obligació reconeguda de la factura amb codi 2018003445
24. Aprovació de l’obligació reconeguda de la factura amb codi 2018002845
25. Resolució Reclamacions Patrimonials (3)
26. Aprovació nomenament delegat de protecció de dades , suport informàtic i productivitat
27. Aprovació e l’obligació reconeguda de la factura amb codi 2018003249
28. Validació de la despesa i autorització de l’obligació de la factura sobre el manteniment dels
mesos de novembre i desembre de l’any 2017 i el primer trimestre de 2018 corresponents a
la parcel·la núm. 9 propietat de l’Ajuntament, dins del sector SUPP-12, subsector 1 Centre
de dinamització econòmica – Parc d’Oci
29. Acceptar el recurs tècnic per a la redacció de l’estudi de viabilitat de cooperatives en cessió
d’ús (Catàleg de Serveis 2018)
30. Aprovació inicial del projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses en al Pla
Parcial del sector SUPP-9 Mercat – Parc Central
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 7 de setembre de 2018

