Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE FEBRER 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (5 de febrer de 2019)
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 2018/2019
7. Control de plagues en edificis municipals (GEE)
8. Justificació programa SAD social del contracte programa 2018, per la coordinació,
cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
aquest Ajuntament, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat
9. Aprovació de la factura B19-00001 de Salvadora Contreras Villalta
10. Aprovació justificant núm. 6 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
11. Carnaval de les escoles 2019: Aprovació autorització de les rues de carnaval de les
escoles del municipi i autorització de despesa per a les xarangues de les rues de les
escoles de Les Roquetes i de les comparses de Ribes
12. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2018/2019 (Grup 3)
13. Aprovació de la factura per a cobrir la incidència de muntatge dels nadalencs de la
campanya de Nadal 2018/2019
14. Aprovació pressupost per subministrament i instal·lació de llosetes per protecció de la
pista coberta annexa a la paret del pavelló (GEE)
15. Aprovació de la proposta d’activitats de Carnaval Ribes 2019 i autorització de despesa
corresponent
16. Autorització d’ús de l’espai públic a l’entitat GER per a la col·locació d’una paradeta
informativa durant els mesos de febrer a juliol de 2019
17. Proposta acceptació conveni de col·laboració per executar el programa SEFED entre la
Fundació Inform i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb vigència des de el 17 de
desembre del 2018 al 30 d’abril de 2020
18. Aprovació compensació hores de més de servi per ús del Fit Jove i augment de
consums segons contracte de las concessió de la zona esportiva del pavelló municipal
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Aprovació padró taxa parades i llocs de venda al mercat municipal no sedentari 2019
20. Préstec reintegrable (GEE)
21. Autorització pel combustible dels vehicles de la Policia Local (GEE)
22. Aprovació contracte de donació en dipòsit del fons fotogràfic de l’Abans – Sant Pere de
Ribes, entre l’Ajuntament i l’editorial EFADOS, SL
23. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
Formació i Treball, Empresa d’Inserció, SLU, pel desenvolupament del “Projecte integral
de recollida, selecció i valorització de roba usada en els nuclis de Ribes i les Roquetes”
24. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment de reciclatge i el comportament
sostenible
25. Aprovació encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per adequació de l’espai
verd davant CEIP Sta. Eulàlia al C/ Puigmal al nucli de Les Roquetes
26. Aprovació encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per millora i adequació
d’arbrat al Parc Rafael Alberti
27. Donar compte Plans de Seguretat i Salut
28. Aprovació nou contracte de lloguer (Traster núm. 5 P. Central)
29. Aprovació Plans de Seguretat i Salut
30. Llicències d’obres (180219)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de febrer de 2019

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

