Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 29 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 (15 de gener de 2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Ajuts d’urgència social a justificar
6. Aprovació autorització de despesa manteniment aparells elevadors
7. Justificació subvenció de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil 2018
8. Aprovació justificació subvenció nominal cultural 2018 entitat GER
9. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 “Roquefestes”
10. Aprovació del conveni entre el servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i
l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Alexandre Galí, projecte TIS 2019
11. Aprovació pagament a justificar del Centres Oberts
12. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura de Mas Solers per la nit de l’Esport emesa per
Gran Casino de Barcelona, SL
13. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura de gener de 2019 emesa per SANPO per la gestió
del pavelló poliesportiu de Les Roquetes
14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per l’OSIC per a l’adquisició de
llibres i diaris 2018
15. Aprovació d’una autorització – disposició – obligació (ADO) per la liquidació de deute a la
Diputació de Barcelona pel cofinançament corresponent a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes per una subvenció en espècies per a l’elaboració del Pla Inicial de manteniment del
pavelló poliesportiu de Ribes
16. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 AMPA Institut Can Puig
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Edició i aprovació liquidació complementària pel concepte de taxa per ocupació del
domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
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18. Baixa equip multifunció RICOH MPC2051AD, instal·lada en les dependències
d’Intervenció a l’edifici de Can Puig del nucli de Ribes
19. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal
20. Baixa de vehicles de renuncia exp. 094/18, 096/18, 097/18, 098/18, 099/18, 100/18 i
101/18
21. Resolució expedient Responsabilitat Patrimonial
22. Aprovació del pagament de la franquícia i compliment de la sentència 265/2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona
23. Retornament ICIO i fiança llicència 145/2018
24. Validació autoritzacions de despeses 2019
25. Aprovació factura de Telefónica
26. Aprovació nou contracte de lloguer (pàrquing núm. 53 P. Central)
27. Aprovació inicial del projecte per a la construcció d’un centre de producció i acopi de
biomassa a Sant Pere de Ribes
28. Designació Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut per construcció de tanca en
parcel·la equipament esportiu al sector Mas Alba i instal·lació barana seguretat zona
verda Mas Alba
29. Adscripció de personal (GEE)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 24 de gener de 2019

