Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 17 de setembre de
2013, a les 12 h. del migdia, a la Sala de l’edifici de Can Puig, 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 de data 10/09/2013

APROVADA

2. Comunicats oficials, Butlletins i altres

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

3. Llicències i peticions diverses NO HI HA DOCUMENTACIÓ
4. Ajut d’urgència

APROVAT

5. Concessió targetes d’aparcament

APROVAT

6. Proposta atorgament llicència municipals tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos
APROVAT
7. Aprovació de la programació del Centre Cívic L’Espai i de l’Hotel d’Entitats a les
Roquetes per al mesos de novembre i desembre 2013 i les bases del concurs literari de
narrativa curta Els Cinc Pins
APROVAT
8. Aprovació canvi de data de l’autorització extraordinària d’ampliació de l’horari d’ús del
pati de l’Entitat Els Xulius – Centre Social Ribetà per a la celebració d’un concert el 21
de setembre de 2013
APROVAT
9. Aprovació de les liquidacions per consums del bar del pavelló de Ribes del segon
trimestre 2013
APROVAT
10. Aprovació XII Diada de l’Esport 2013, al municipi de Sant Pere de Ribes
APROVAT
11. Aprovació de la justificació de l’aportació del Consell Esportiu del Garraf 2012
APROVAT
12. Justificació ajuts de suport menjador TEGAR agost 2013
13. Adjudicació ajut de menjador Redós de Ribes

APROVAT

APROVAT

14. Atorgament subvencions preu públic servei llars d’infants municipals per al curs escolar
2013/2014
APROVAT
15. Relació de factures

APROVAT

16. Modificació acord Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2013, en relació a
pagament fraccionat
APROVAT
17. Aprovar la compensació parcial del deute a nom de la Sra. J.A.H. en concepte de taxa
de parades i llocs de venda a mercat APROVAT
18. Aprovar el retornament de l’aval a l’empresa GRUMAN, SL
19. Gratificacions Policia Local

APROVAT

APROVAT

20. Aprovació ampliació d’autoritzacions per la via pública

APROVAT

21.- URGÈNCIA
21.1.- Proposta donar de baixa autorització d’enllumenat públic

APROVAT

