Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 28 D’AGOST 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
5. Donar compte relació despeses menors
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social justificats
7. Adquisició ordinadors Casal gent gran de les Roquetes(GEE)
8. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de transport adaptat 2018
9. Aprovació autorització espai degustació a l’interior de les parades 4 i 5 del Mercat de la
Sínia
10. Aprovació ampliació d’activitat de la concessionària de la parada/magatzem 4 i de la
parada/magatzem 5 del Mercat Municipal la Sínia amb fruita i verdura.
11. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 al AEE Ins Montgròs de Sant
Pere de Ribes
12. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’Agrupació Social i Cultural
Puigmoltò.
13. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 al Club Deportiu Ribes.
14. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2018 AMPA Escola Santa Eulàlia
15. Aprovar el conveni que regula la subvenció nominal 2018, a l’entitat Associació Patinatge
Artístic Santa Eulàlia de Les Roquetes.
16. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 Hermandad de Nuestra Señora del Rocio de
la comarca del Garraf.
17. Aprovació de l’aportació al Consorci de Normalització Lingüística per l’activitat ordinària de
2018.
18. Aprovació segona certificació de les obres d’adequació d’un espai exterior del pavelló de
Ribes.
19. Aprovació obligacions reconegudes fora de termini (1F18050038 de Pegi Engineering,
06/2018 de J.G.T)
20. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019 grup
1 escola Riera de Ribes i aprovació disposició de la despesa.
21. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019 grup
1 escola Les Parellades i aprovació disposició de la despesa.
22. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019 grup
1 escola Mediterrània i aprovació disposició de la despesa.
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23. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018-2019 grup
1 escola Les Roquetes i aprovació disposició de la despesa.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
24. Relació de factures
25. Sol·licitud de diferències salarials adscripció
26. Aprovació pròrroga pagament de productivitat per assumpció de plans d’ocupació
27. Aprovació dietes i locomoció agost 2018
28. Aprovació dietes i locomoció regidors agost 2018
29. Assistències a tribunals de selecció juliol 2018
30. Assumpció major responsabilitat M.P
31. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat per la senyora D. C.M contra
l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2018.
32. Baixa dels ciclomotors i la motocicleta de renúncia Exp. 005/18,041/18,042/18 i 043/18
33. Denegació retornament avals contractes any 2012 gestió indirecta de les escoles bressol El
Cargol i Els Tres Pins
34. Ingrés fiances a INCASOL nous contractes de lloguer Juny-Juliol pàrquing i trasters
35. Aprovació retornament fiances autoliquidació 201838335
36. Retornament de fiances-runes, residus de la construcció, excavació i reposició de mobiliari
urbà i paviments
37. Aprovar pressupost millores parterres i vorera del carrer Miquel Angel cantonada carrer
Velázquez al nucli urbà de Les Roquetes (GEE)
38. Aprovació factura Vodafone
39. Aprovació de la factura i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura
corresponent a la impressió de cartells divulgatius sessions públiques portes obertes
instal·lació caldera biomassa piscina municipal de Ribes.
40. Validar la factura en relació al servei de grua externa
41. Desistiment assabentat 1a uti Masia 77 i retorn imports
42. Desistiment llicència activitat expedient 6.8.6 8/2016
43. Atorgament pròrroga llicència(2)
44. Llicències d’obres (450828)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta,

Sant Pere de Ribes, 24 d’agost de 2018

