Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 11 DE DESEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (27 de novembre de 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. Ajuts d’urgència social
5. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador Redós 2018
6. Aprovació justificants 1 presentats per les escoles i Instituts: “Escola El Margalló”, “Escola
Ìtaca”, “Institut Les Marines”, en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar per al curs escolar 2018/2019
7. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
GRUP 2 “AMPA Institut Alexandre Galí” “Escola Santa Eulalia”, “Institut Xaloc”, “Escola
Riera” i aprovació disposició de la despesa
8. Aprovació de les depeses per la sortida de Nadal del Centre Obert Les Roquetes i Centre
Obert de Ribes “La Casota”
9. Aprovació pressupost envelat Rambla del Garraf de Les Roquetes (14 de desembre de
2018 al 15 d’abril de 2019) (GEE)
10. Aprovació activitat esportiva “34º Edició de la Cursa Ciclista Gall Dindi 2018”
11. Aprovació acceptació subvenció pròrroga contractació AODL Ocupació 2018
12. Acceptació de la proposta provisional de concessió de subvenció atorgada per l’oficina de
suport a la iniciativa cultural per al projecte de rehabilitació del Castell de Ribes
13. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura de novembre i desembre emesa per SANPO per la
gestió del pavelló poliesportiu de Les Roquetes
14. Aprovació de la segona aportació al Consorci de Normalització Lingüística per a 2018
15. Aprovació despesa de derrama i obligació reconeguda Comunitat Propietaris Casal Gent
Gran Ribes
16. Aprovació de pagament dels premis del “XIX Concurs Literari de Narrativa Curta Els Cinc
Pins 2018”
17. Justificació de bonificacions menjador Fundació Redós novembre 2018
18. Aprovació del balanç de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any a les Roquetes
la nit del 31 de desembre de 2017 a l’1 de gener de 2018
19. Aprovació del balanç de tancament de l’activitat de la Festa de Cap d’Any de Ribes la nit
del 31 de desembre de 2017 a l’1 de gener de 2018
20. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019
grup 2 Escola Mediterrània i aprovació disposició de la despesa
21. Aprovació justificant 1 registre d’entrada 2018021613 presentat per l’Institut Baix a mar en
concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 20182019
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

22. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement de
l’obligació reconeguda corresponent a la factura de cinema Fòrum 8 de març
23. Ampliació de l’autorització de despesa corresponent al Servei d’Atenció Domiciliària 2018
24. Aprovació justificació de la subvenció 2018 de Fem Camí, Associació pares pro
discapacitat del Garraf.
25. Aprovació certificació d’obra núm. 2 de l’adequació dels voltants de l’ermita de Sant Pau
26. Anul·lació requeriment cànon variable 2017 R. M. L.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
27. Relació de factures
28. Instàncies Rendes
29. Pagament taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte a les activitats de
prestació dels servei de comunicació audiovisual (exercici 2018)
30. Proposta d’adjudicació mitjançant procediment obert, de subministrament, en la modalitat
de compra, d’un vehicle, tipus furgoneta, per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
31. Resolució expedient Reclamació Patrimonial
32. Llicències d’obres (811211)
33. Desballestament de bicicletes (RSU)
34. Proposta de desistiment del contracte mitjançant procediment obert, per a la contractació
de la direcció d’obra i direcció d’execució de les ores del projecte de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila executiu Fase 2
35. Assumpció major responsabilitat i pagament productivitat.
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 7 de desembre de 2018

