Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 5 DE MARÇ 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (19 de febrer de 2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar i targetes moneder
7. Autorització anual de despesa i adjudicació de bonificacions per al servei de menjador
de la Fundació Redós
8. Aprovació de la justificació econòmica subvenció per l’educació afectiva i sexual
9. Aprovació justificació subvenció Creu Roja 2018
10. Aprovació de les factures 2019-05 i 2019-06 de S. V. C. D.
11. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua de la Llar El Cargol,
gestionada per l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
12. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua de la Llar L’Espígol,
gestionada per l’empresa Serveis El Cargol SCCL
13. Aprovació obligacions reconegudes fora de termini (Fra. Endesa Energia SAU)
14. Deixar sense efecte l’ajut atorgat per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2018/2019 corresponent a l’exp. 566/2018
15. Desestimació de sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2018/2019
16. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i materials escolar per al curs escolar
2018/2019 i justificants
17. Aprovació autorització a l’entitat DO Ribes del calendari de Fires 2019, la seva ubicació i
concedir l’exempció de pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal 15D
18. Autorització d’us 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
19. Aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions per a projectes de millora de
locals d’entitats culturals de Sant Pere de Ribes
20. Aprovació aportació quota anual 2019 servei d’iniciatives econòmiques de la
Mancomunitat Penedès Garraf
21. Aprovar la justificació de la subvenció nominal 2018, a l’entitat AMPA escola Les
Roquetes
22. Aprovació de la factura 182 de Equips d’Oficina Catalunya, SL
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23. Aprovació de la pròrroga del conveni i l’addenda relatius al projecte “Reincorpora’t entre
l’Ajuntament i l’empresa de reinserció social Nou Set, SCCL per a l’execució del plans
d’ocupació municipals de 2019
24. Modificació atorgament ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
exp. 298/2018 Instituts Alexandre Galí
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
25. Relació de factures (05_19)
26. Retornament fiances
27. Aprovació fraccionament liquidació núm. 201900313
28. Aprovació retornament ingrés indegut carta de pagament número 201902692
29. Aprovació retornament ingrés per duplicitat
30. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de Clàusules administratives i tècniques
del contracte, mitjançant procediment obert, per a la contractació del servei de
manteniment de les fonts ornamentals clorades del municipi de Sant Pere de Ribes
31. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 per la millora de l’enllumenat públic i Q25
situat a Av. Mas d’en Serra cantonada C/Pica d’Estats, així com la factura
32. Aprovar la validació de la despesa i reconeixement de l’obligació
33. Validació de l’acceptació i justificació de la subvenció per al Jutjat de Pau durant l’any
2018
34. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2019 Comunitat de
Propietaris Eduard Maristany 14
35. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques
del contracte, mitjançant procediment obert, de subministrament en la modalitat
d’arrendament d’un vehicle grua pel departament de Governació de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes
36. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2019 Ctat. Propietaris
Locals i habitatge Pl. Vinya d’en Petaca 4-5-6 i 7
37. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2019 C.P. Usuaris
aparcament Vinya d’en Petaca 1
38. Atorgament llicència 291/2018 Pau Claris, 27 i bonificació 50% liquidació
39. Desistiment llicències 235/2017 i 288/2017 i anul·lació autoliquidacions
40. Desistiment pròrroga llicència 200/2017 i retornament taxa
41. Adjudicació obres projecte millora de la vorera nord del C. Cid Campeador
42. Llicències d’obres (230305)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 1 de març de 2019
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