Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 23 D’OCTUBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres.
2. Llicències i peticions diverses.
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social.
4. Aprovació del pressupost per l’obra de construcció del Camp de Gespa a la pista
poliesportiva de Bosc de Plaça.(GEE)
5. Aprovació de la justificació econòmica subvenció finançament àmbit de Benestar Social.
6. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la reforma i
millora del Centre cultural El Local.
7. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la reforma
d’espais i millora de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes- 1a Fase i 2a Fase.
8. Aprovació justificant 1 registre d’entrada 2018018278 presentat per l’escola Les Parellades
en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 20182019.
9. Aprovació justificació econòmica parcial ajut “Pressupost ordinari per al Servei Local
d’Ocupació” en el marc de les meses de concertació del Pla “Xarxa Governs Locals 20162019”.
10. Aprovació autorització a Fem Ribes de la celebració “Xocalatada Monstrimals” a la Plaça
Mercè Marçal i concedir l’exempció de pagament de la Taxa prevista en l’ordenança Fiscal
15D.
11. Aprovació Conveni amb l’AECC-Catalunya contra el Càncer
12. Aprovació de la justificació de les millores segons el contracte de concessió administrativa
del bar del camp de futbol Ribes per part de Rocio Rodríguez i incorporació al inventari
municipal i retorn de garantia.
13. Aprovació de les millores de les Bases reguladores de les prestacions socials de caràcter
econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2018.
14. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2018 AMPA Les Parellades.
15. Aprovació justificant 1 registre d’entrada 2018016436 presentat per l’escola Riera de Ribes
en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018-2019.
16. Aprovació justificant 1 registre d’entrada 2018016439 presentat per l’escola Les Roquetes
en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018-2019.
17. Aprovació justificant 1 registre d’entrada 2018016471 presentat per l’Institut Xaloc en
concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018-2019.
18. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “El Cargol” per
al curs escolar 2018-2019 (Grup 2)
19. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019 Grup
1 centres fora del municipi i aprovació disposició de la despesa.
20. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per l’adequació i instal·lació
de jocs infantils al Parc infantil del carrer Foix de les Roquetes.
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.

21. Autorització de l’ús de l’espai públic per a la col·locació d’una paradeta i la venda de
castanyes a les entitats la Dragona de les Roquetes i el Ball de Diables els Diabòlics els
dies 30 i 31 d’octubre de 2018.
22. Aprovació de l’activitat esportiva VIII Mitja Marató Rural de Ribes organitzada per la Penya
Ribes amb motiu de la castanyada.
23. Presentació del compte d’explotació de l’exercici 2016-2017 i primer semestre 2018 i
aprovació compensació consums segons contracte de la concessió de la zona esportiva del
pavelló municipal Miguel Meca Torres.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
24. Relació de factures
25. Modificació de pressupost 17/2018.
26. Desistiment assabentat obres, retornament ICIO i fiança (6)
27. Deixar sense efecte aprovació contracte de lloguer (Plaça 31 VDP)
28. Aprovació nou contracte de lloguer (Pàrquing núm. 69 VDP)
29. Aprovar la disposició i l’obligació reconeguda de les factures
2018003226,2018003457, 2018003458, 2018003789 i 2018004034.

amb

codi

30. Aprovació de despesa dietes regidors 2018.
31. Aprovació de les bases i la convocatòria de selecció de personal per crear una borsa de
treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a tècnic/a per tal de poder cobrir programes
temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes per concurs oposició de personal funcionari temporal.
32. Aprovació de despesa dietes 2018
33. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa.
34. Certificacions d’obres
35. Aprovar la disposició i l’obligació reconeguda de les factures amb codi 2018003200,
2018003214, 2018003236, 2018003237, 2018003266, 2018003274, 2018003284.
36. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un edifici de bar i lleure
al pícnic Vilanoveta.
37. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu Fase 1 de l’adequació i consolidació
arquitectònica del Castell de Ribes per a implantar el Projecte museològic i museogràfic.
38. Aprovació inicial del Projecte de reordenació i millora de l’accessibilitat del Parc Pompeu
Fabra de les Roquetes.
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 19 d’octubre de 2018

