Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 9 d’abril 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. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Ajut d’urgència social a justificar, activitats educatives i de lleure curs 2018/2019 i ajuts
per alimentació – Targeta moneder
5. Autorització de despesa i adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal
Avis 2019
6. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2018-2019 (Grup 4)
7. Retorn de les factures 05989000012719F i 05990000019919F de serveis educatius
Cavall de Cartró, SL
8. Aprovar la disposició i obligació reconeguda dels premis “Concurs Fotografia Objectiu
Sabre 2018”
9. Aprovació programació Sant Jordi 2019 i les corresponents autoritzacions de despesa
10. Aprovació sortida dels Gegants Pere i Paula per assistir a la celebració el dia 27 d’abril
de 2019 a l’Hospitalet del Llobregat i el dia 28 de juliols de 2019 a Moià
11. Aprovar el requeriment F. Munné SA per a que justifiqui el retard de les obres
d’adequació de l’entorn de l’ermita de Sant Pau
12. Deixar sense efectes l’AD 3916, validació a efectes econòmics de la despesa i
aprovació de l’obligació reconeguda de la factura 18940 fora de termini
13. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 de les entitats: “Casa de
Andalucia de la Comarca del Garraf” i “Hermandad Nuestra Señora del Rocio”
14. Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu del Garraf 2019 i la corresponent
aportació anual
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
15. Relació de factures
16. Aprovació padró senyalització comercial i turística del municipi amb reclams comercials i
rètols indicatius 2019
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17. Aprovació padró taxa caixers comercials, automàtics o similars que tinguin accés directe
des de la via pública 2019
18. Aprovació de l’autorització, disposició i obligació reconeixement factures (GEE) (17)
19. Préstec reintegrable treballador/a Ajuntament (GEE)
20. Aprovació despesa quilometratge 2019
21. Aprovació de despesa dietes i locomoció Regidors 2019
22. Aprovació de despesa dietes i locomoció treballadors 2019
23. Certificació d’obres (2)
24. Construcció d’un nou mur de contenció i tancament del parc Pompeu Fabra amb pati de
l’Institut A. Galí al nucli urbà de Les Roquetes (GEE)
25. Donar de baixa autorització de despesa gener – febrer 2019 pel consum d’electricitat
d’enllumenat públic i edificis
26. Aprovació retribucions en concepte d’assistència als processos de selecció del
membres designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya durant l’any 2019
27. Resolució reclamacions Responsabilitat Patrimonial (2)
28. Denegar la petició formulada en relació amb l’expedient del C/ Andorra, 10-12
29. Aprovació conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl, pel desenvolupament
d’habitatge amb protecció oficial, al municipi
30. Aprovació reconeixement de la bestreta inicial per procedir al pagament a favor de la
Fundació Hàbitat 3
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 5 d’abril de 2019
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