Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 2 D’ABRIL 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (19/03/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació de despeses menors
5. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència social
7. Aprovació justificació subvenció Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Pere de
Ribes 2018
8. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, per a la contractació de la prestació del Servei d’Atenció
al Consum / Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
9. Resolució beques escola BEL AIR curs escolar 2018/2019
10. Aprovació tercera certificació i factures per la construcció de la pista poliesportiva
coberta annexa de Ribes
11. Aprovació de la segona a la sisena i ultima certificació per la millora del Skate Park de
Ribes per UTE Spoko Rif
12. Aprovació certificacions d’obra núm. 3 i 4 de l’adequació dels voltants de l’Ermita de
Sant Pau
13. Aprovació de despeses de la Comunitat de Propietaris de la Biblioteca Manuel de
Pedrolo de Sant Pere de Ribes
14. Convalidació del Pla de Seguretat i Salut per les obres d’adequació del local 1 del
Mercat La Sínia
15. Aprovació justificació subvencions nominals 2018: “Grup d’Estudis Subterranis del
Garraf”, “Ribes Club Patí”, ”Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes” i “Agrupació
Social i Cultural de Puigmoltò”
16. Aprovació la validació de despesa a efectes econòmics i autorització de reconeixement
(2)
17. Aprovació rebuig de factures fora de termini dels consums corresponents concessionaris
d’instal·lacions esportives
18. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2019: “Entitat
Roquefestes” i “Entitat Hermandad del Santo Cristo”

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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Relació de factures
20. Estimació / desestimació de l’exempció/bonificació del pagament de la quota de la taxa
de recollida de residus domèstics per a l’exercici 2019
21. Concessió de la bonificació del pagament de la quota de la taxa de recollida de residus
domèstics, per la utilització de la deixalleria municipal corresponent a l’exercici 2019
22. Incorporació de la quota de la taxa de recollida de residus domèstics al padró
d’agrupació de tributs per a l’exercici 2019
23. Donar de baixa i atorgar exempció / bonificació del pagament de la quota de la taxa de
recollida de residus domèstics per a l’exercici 2019 (3)
24. Aprovació retornament ingrés excessiu import liquidació 201802664/4
25. Compensació parcial import pagaments tiquets degustació productors Mercat del Cava i
la Tapa 2018 amb deute Taxa taules i cadires 2018 4rt. Trimestre
26. Aprovació despesa i pagament renovació permís conduir
27. Acceptació pagament danys ocasionats a l’enllumenat públic i mobiliari al C. Riera de
Ribes de la urbanització Mas Alba
28. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal
29. Adjudicar elaboració estudi d’aprofundiment dels models de recollida proposats per Sant
Pere de Ribes i estudi de costos del model EASY (GEE)
30. Aprovació de l’estat de comptes del servei de l’aigua corresponent a la liquidació de
l’any 2018
31. Aprovació de l’estat de comptes dels servei de clavegueram corresponent a l’any 2018
32. Aprovació del retornament de la factura emesa per la companyia d’aigües de Sant Pere
de Ribes, SA de subministrament d’aigua de pisos municipals
33. Certificació d’obres núm. 1 i última de les obres de millora de l’accessibilitat i
enjardinament al parterre del C. Velázquez al nucli de Les Roquetes, així com la factura
34. Devolució taxa parada Festa Major
35. Resolució expedients de Responsabilitat Patrimonial (2)
36. Aprovació bonificació i retornament taxa i ICIO llicència 210/2018
37. Innecessarietat DH Torres Quevedo, 10 – 12
38. Desistiment llicència 85/2018 i retornament taxa
39. Desistiment llicència 37/2019 i anul·lació autoliquidació
40. Atorgament pròrroga llicència 103/2017
41. Llicències d’obres (300402)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 29 de març de 2019
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