Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 13 DE NOVEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (30 d’octubre i 6 de novembre de 2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Concessió de subvencions d’ajuts per al transport adaptat 2018
6. Aprovació ampliació autorització de despeses núm. A-34702 convocatòria ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
7. Aprovació justificant núm. 1 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs escolar
2018/2019
8. Aprovació justificants 1 presentat per les escoles “El Pi” i “Santa Eulalia”, en concepte
d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018/2019 (2)
9. Aprovació obligació reconeguda novembre 2018 ajut conveni “Sant Pere de Ribes Inclusió”
10. Aprovació justificació complementària del Programa Treball i Formació – 2017, línia PANP6
11. Aprovació de l’ús de l’espai públic per a la realització d’una cercavila infantil sense foc per
part de l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes el dia 24 de novembre de 2018
12. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona reforma d’espais i
millora de la Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes – 1A fase
13. Aprovació de la modificació de la clàusula 10 del conveni que regula la subvenció nominal
2018 a l’ ”Associació de Veïns de Les Roquetes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
14. Relació de factures
15. Retornament fiances Tresoreria (1)
16. Instàncies Rendes (1)
17. Denegació sol·licitud fraccionament liquidació núm. 201839690
18. Aprovació del retornament de la factura emesa per Gas Natural Fenosa, pel
subministrament de gas d’equipament municipals gestionat per concessionària
19. Aprovació del retornament de a factura emesa per Endesa Energia S.A.U., pel
subministrament elèctric gestionat per concessionària
20. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’Aigües de Sant Pere
de Ribes, SA i SOREA, SAU de subministrament d’aigua de pisos municipals
21. Aprovar disposició i obligació reconeguda de les factures emeses per SECE, SA
22. Aprovar disposició i reconeixement de l’obligació reconeguda de les factures amb codis
2018003072, 2018003351, 2018004029 i 2018004033
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23. Aprovar el reconeixement de l’obligació reconeguda de la factura emesa per Cartsig
Serveis Topogràfics, S.C.P.
24. Aprovació pagament denúncies de transit
25. Aprovació pròrroga pagament de productivitat per assumpció de Plans d’Ocupació
26. Aprovació justificació parcial d’actuacions i despeses ADF 307 per l’adequació d’espais per
a la prevenció d’incendis. Període 01/06/18 – 31/08/18
27. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la
reforma interior parcial de l’edifici de Can Puig (SEFED)
28. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació d’un talús al C/ Vinyar de
Can Lloses
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 9 de novembre de 2018

