Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 30 D’OCTUBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (9 i 16 d’octubre de 2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificacions i anul·lació ajuts d’urgència social
7. Donar compte dels ajuts d’urgència per alimentació – targetes moneder període gener a
agost 2018
8. Adjudicació bonificacions per al servei de menjador Casal Avis 2018
9. Aprovació reconeixement obligacions quotes d’octubre 2018 del Mercat La Sínia
10. Aprovació del conveni amb l’Associació Autisme amb Futur
11. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres Pins”
per al curs escolar 2018/2019 (GRUP 2)
12. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligació corresponent a la factura del servei del Taller d’Estudi Assistit al nucli de Ribes
13. Aprovació certificació d’obra núm. 1 de l’adequació dels voltants de l’Ermita de Sant Pau
14. Aprovació de les Bases i convocatòria de les subvencions per a projectes de millora de
locals d’Entitats Culturals de Sant Pere de Ribes
15. Aprovació del tancament de les activitats Sant Pere 2018 i baixa del crèdit no disposat de
l’autorització de despesa AD-201800033945 i A-201800033938
16. Aprovació obligació de pagament de la factura 17404
17. Autorització de l’ús de l’espai públic per a la col·locació d’una paradeta i la venda de
castanyes a les entitats: “Balls de Diables de Les Roquetes” i “L’Agrupació de Balls
Populars de Les Roquetes”, el 31 d’octubre i l’1 de novembre
18. Aprovar donar de baixa crèdit a no disposar de l’AD 3951 – Quotes de la Comunitat del
Mercat La Sínia 2018
19. Estimació del recurs presentat per la Sra. R. M. L.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures
21. Compensació import deute ORGT amb part proporcional import factura núm. 62-R
22. Aprovació nous contractes de lloguer (2)
23. Adjudicar la reparació pavimentació solar municipal ubicat al C/ Agricultura del nucli de Les
Roquetes (GEE)
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24. Aprovar pressupost per trasllat de quadre elèctric existent Q19 sota passarel·la accés Parc
Pompeu Fabra (GEE)
25. Aprovació ampliació de l’autorització de la despesa
26. Baixa crèdit no disposat A: 201800003768 inauguració Casa de la Vila
27. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal – publicats al BOE del 05/09/18
28. Resolució expedient Responsabilitat Patrimonial
29. Adjudicació mitjançant procediment obert contractació de la redacció de projecte executiu,
estudi de seguretat i salut, direcció d’obra executiva, així com la coordinació de seguretat i
salut, de diferents obres compreses en l’operació “Projecte de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes”
30. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’obligació reconeguda de les factures de
gestió residus amb codi 2018003065, 2018003090 i 2018003924
31. Aprovació inicial del projecte de la instal·lació d’una font lúdica al Parc Pompeu Fabra de
Les Roquetes
32. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut d’enderroc de la passera
d’accés al Parc Pompeu Fabra al nucli de Les Roquetes
33. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut d’enderroc de l’accés SudEst al Parc Pompeu Fabra al nucli de Les Roquetes
34. Aprovar la disposició i obligació reconeguda de diverses factures d’empreses
subministradores i retornament de factures de subministraments d’edificis i equipaments
municipals gestionats per concessionàries
35. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’obligació reconeguda de la factura amb
codi 2018004417 emesa per Anvi-verd, SL
36. Aprovació certificació d’obres núm. 1 i última del projecte de millora de la instal·lació
elèctrica d’enllumenat públic del quadre núm. 13 del nucli de Ribes, així com la factura
37. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del servei de manteniment
preventiu de les instal·lacions de climatització, calderes i gas natural de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes
38. Aprovació inicial modificació estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9
Mercat – Parc Central
39. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon
Industrial Vilanoveta
40. Llicència de divisió horitzontal 4/2018
41. Desestiment llicència 224/2017
42. Llicència de parcel·lació 3/2018
43. Llicències d’obres (641023 i 731030)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 26 d’octubre de 2018

