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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 18 DE DESEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (4 de desembre de 2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificacions i anul·lacions ajuts d’urgència social
7. Aprovació justificació subvenció AECC – Catalunya contra el Càncer
8. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement de
l’obligació reconeguda corresponent a la factura de transport de la festa de germanor dels
Casals d’Avis
9. Deixar sense efecte els ajuts atorgats per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2018/2019 corresponents a l’exp. 472/2018
10. Aprovació justificant núm. 2 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs escolar
2018/2019
11. Aprovació justificant núm. 3 subvencions preu públic llar d’infants “El Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
12. Aprovació valoració ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
GRP 2, escola “Les Parellades”, “Institut Montgròs”, “AMPA Els Costarets”, i aprovació
disposició de la despesa
13. Aprovació justificació subvencions nominals 2018 manteniment escoles “Mediterrània”,
“Les Parellades”
14. Aprovació autorització a FEM Ribes a organitzar “El Parc de Nadal” amb activitats infantils
al pavelló poliesportiu
15. Aprovació autorització a FEM Ribes a col·locar diferents photocalls a Ribes per la
campanya Nadal-Reis
16. Aprovació conveni entre l’Ajuntament i l’Entitat Els Xulius-CSR per a l’activitat de la Festa
de Cap d’Any a Ribes la nit del 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019
17. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’Entitat Castellers de Les Roquetes per a
l’activitat de la Festa de Cap d’Any a Les Roquetes la nit del 31 de desembre de 2018 a
l’1 de gener de 2019
18. Aprovació del tancament de les activitats Sant Joan 2018 i baixa del crèdit no disposat de
l’autorització de despesa A- 201800032440
19. Aprovació obligació reconeguda desembre 2018 ajut conveni “Sant Pere de Ribes
Inclusió”
20. Aprovació inicial del projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta del
terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i la
Geltrú
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21. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 “Club Ciclista GER”
22. Aprovació justificació subvenció “Autisme amb Futur”
23. Aprovació justificació subvenció a Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere de l’any
2018
24. Aprovació conveni per ampliar el documental “Recordis Ribes 1950 – 1975”
25. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants “El Cargol” a partir del mes de
novembre per assistència i menjador de l’exp. 73/2018
26. Aprovació activitat esportiva “VIII Cursa Solidària Les Roquetes 2018”
27. Retorn factura 20188389M proveïdor Ajuntament
28. Aprovació primer modificat del projecte bàsic i executiu de l’adequació de la urbanització
dels voltants de l’Ermita de Sant Pau
29. Aprovació de la validació de la despesa i el reconeixement de l’obligació de la factura
núm. 63/2018 presentada per Formació i Treball Empresa d’Inserció, SL
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
30. Relació de factures
31. Retornament de fiances
32. Instàncies Rendes
33. Gratificacions Policia Local
34. Aprovació pressupost de muntatge de sistemes de línies de vida (GEE)
35. Trametent memòria valorada per a la substitució canonades al C/ Jesús (GEE)
36. Subministrament senyalització de la via pública (GEE)
37. Aprovació calendari Mercats no sedentaris any 2019
38. Aprovació inicial del projecte i EBSS per la reparació dels elements metàl·lics de les
façanes de l’edifici Vinya d’en Petaca al nucli de Les Roquetes
39. Ampliació contracte manteniment de jocs infantils, tancat de seguretat i paviments de
cautxú instal·lats a les àrees de joc de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
40. Aprovació certificació d’obres núm. 5 i última del projecte d’adequació de la Pl. Hernán
Cortés del nucli de Les Roquetes, així com la factura
41. Resolució expedients Responsabilitat Patrimonial
42. Anul·lació d’obligacions reconegudes a nom del Consell Comarcal del Garraf
corresponents als exercicis 2001/2002
43. Posar a disposició de la Diputació de Barcelona dels terrenys necessaris per l’execució
del projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre la
rotonda de la C-32 i l’accés a Les Roquetes
44. Llicències d’obres (821218)
45. Ingrés fiança Incasol nous contractes de lloguer novembre – desembre de 2018
46. Compensació import parcial subvenció amb l’import del Cànons d’adjudicació i activitat de
2018 de les parades i magatzems 4 i 5 del Mercat de la Sínia
47. Compensació parcial import deute amb l’ORGT amb import retornament fiança
autoliquidació núm. 201839491
48. Aprovació del conveni i encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per
subministrament i plantació d’arbrat viari
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49. Aprovar el desistiment i la devolució de la fiança del contracte de lloguer de la plaça
d’aparcament núm. 10 situat a la Pl. Vinya d’en Petaca
50. Aprovar el desistiment i la devolució de la sol·licitud de lloguer de la plaça. núm. 57 de
l’aparcament municipal situat al soterrani del C. Grallers núm. 12 (SUPP-9)
51. Validar la despesa i autoritzar el reconeixement de l’obligació pel pagament de la factura
per les despeses de manteniment del segon semestre de l’any 2018, corresponents a la
parcel·la núm. 9, del subsector 1, Rambla del Garraf del sector SUPP-12, propietat de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 14 de desembre de 2018
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