Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 20 DE NOVEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (13 de novembre de 2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 201/2019
7. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós octubre 2018
8. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la finançament de
l’escoles bressols de titularitat municipals
9. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants “El Cargol” a partir del mes de
novembre per assistència i menjador, expedients 68/2018 i 128/2018 (2)
10. Aprovació justificant núm. 1 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
11. Atorgament ajut al menjador de la llar d’infants municipal “El Cargol” exp. 20/2018 per al
curs escolar 2018/2019
12. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals “El Cargol”
i “L’espígol”, per al curs escolar 2018/2019 (2)
13. Aprovació justificació subvenció nominal a l’AMPA de l’Institut Xaloc per finançar el projecte
d’Intervenció TIS curs 2017/2018
14. Aprovació justificació econòmica parcial ajut preacord 17/X/242082 “Pressupost ordinari per
a la Regidoria de Serveis Socials, en el Marc de les Meses de Concertació del Pla Xarxa
Governs Locals 2016/2019”
15. Aprovació de la subvenció econòmica a “l’Associació de Voluntaris de Sant Camil” per a
l’any 2018
16. Aprovació de la factura i autorització del reconeixement de l’obligació corresponent al
servei municipals d’informació al consumidor mes de setembre 2018
17. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
GRUP 1 Institut Can Puig i aprovació disposició de la despesa
18. Aprovació sortida 6 Capis Vells de Ribes per assistir a l’exposició de l’ Ingenio a l’Espai
Zero, Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar del 21 de novembre al 10 de desembre de
2018
19. Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les piscines exteriors del municipi de Sant
Pere de Ribes de l’estiu 2018
20. Validació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a
finançar l’àmbit de joventut, i justificació de la mateixa
21. Aprovació pressupost per armari de xapa amb portes destinat a protegir l’aire condicionat
de l’Aulari Blanc, projecte millores Aulari Blanc (GEE)
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22. Aprovació construcció d’una paret divisòria a la pista annexa del pavelló, corresponent al
frontó de Les Roquetes (GEE)
23. Presentació del compte d’explotació i finalització del bar del camp de futbol de Les
Roquetes, i aprovació compensació consums i millores realitzades per la Penya Jove
24. Aprovació de la justificació d’ajuts a Empresa 2018 del GRP 3
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
25. Relació de factures
26. Retornament fiances
27. Instàncies Rendes
28. Aprovar pressupost per modificació d’instal·lacions xarxa elèctrica del C/ Espronceda, s/n
variant de Les Roquetes (GEE)
29. Aprovar disposició i reconeixement de l’obligació reconeguda de les factures amb codis
4048, 4095, 4099, 4101 i 4302
30. Aprovació del retornament de les factures emeses per Aigües de Sant Pere de Ribes, SA i
Sorea, S.A.U., pels subministraments d’aigua i clavegueram gestionats per concessionària
(3)
31. Resolució expedients Reclamació Patrimonial (2)
32. Ampliació termini recurs econòmic, Diputació de Barcelona Catàleg 2018 (actuació codi
XGL 18/Y252472)
33. Aprovació nous contractes de lloguer (pàrquings núm. 5 i 6 VDP)
34. Resolució contractes de lloguer places aparcament núm. 5 i 6 Vinya d’en Petaca
35. Aprovació de l’ampliació de la despesa A3250, aprovació de la disposició i reconeixement
de l’obligació reconeguda de la factura emesa per Cartonatges El Tigre, S.C.C.L.
36. Adjudicació mitjançant procediment obert, per a la contractació e l’execució de les obres
descrites en el projecte d’adequació de l’Av. Catalunya entre passatge Ter i Passatge Foix
del nucli de Les Roquetes
37. Acceptació recurs tècnic, Diputació de Barcelona – Catàleg 2018 (actuació codi XGL
18/Y/259933)
38. Llicència de parcel·lació 5/2018
39. Llicències d’obres (781120)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 16 de novembre de 2018

