Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 22 de gener de
2019, a les 12:30h. a la sala de reunions d’Alcaldia de la Casa Consistorial, per a tractar
els assumptes que a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la
sessió indicada o, en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant
l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (8 de gener de 2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Aprovació pressupost transport natació escolar curs 2018/19 (GEE)
6. Aprovació pressupost SERAF GARRAF natació escolar (GEE)
7. Aprovació de despesa servei intermediació hipotecària i en temes d’habitatge (GEE)
8. Aprovació justificació subvenció nominals 2018 manteniment escoles: “El Pi”, “Santa.
Eulàlia” i “Les Roquetes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
9. Relació de factures
10. Baixa concessions llicències reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals
exercici 2018
11. Adscripció de personal (GEE)
12. Retornament ICIO i fiança assabentat d’obra 218/2018
13. Validació autoritzacions i disposicions de despeses 2019
14. Desistiment assabentat obres 209/2018 i retornament ICIO i fiança
15. Desistiment llicència parcel·lació 4/2018 i retornament taxa
16. Desistiment pròrroga llicència 18/2016 i retornament taxa
17. Aprovació nou contracte de lloguer (pàrquing núm. 58 P. Central)
18. Llicència de parcel·lació 7/2018
19. Atorgament pròrroga llicències d’obres: 45/2018, 52/2017 i 279/2017
20. Llicències d’obres (040129)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 18 de gener de 2019
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