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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 25 DE SETEMBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (18/9/2018)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
5. Modificació de pressupost
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Ajuts d’urgència socials
7. Ajuts d’urgència social a justificar
8. Justificacions i anul·lació ajuts d’urgència social
9. Anul·lacions de bonificacions menjador Casal 2018
10. Aprovació de les factures i autorització del reconeixement de l’obligació de les factures
corresponents a l’àmbit de sanitat i salut
11. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal d’Avis 2018
12. Aprovació retorn de la factura núm. FD-1879 presentada erròniament per “AlemanyBadenas-Tubert, Aecinc Arquiteces, SCP
13. Donar compte de la liquidació presentada per l’empresa PIN UP’S, SL en relació al
programa de Festa Major Sant Pere 2018
14. Aprovació de la programació del Centre Cívic El Local de Ribes per als mesos d’octubre a
desembre 2018
15. Aprovació programació Biblioteques Manuel de Pedrolo i Josep Pla corresponent als
mesos de setembre a desembre 2018
16. Aprovació sortida colla bastoners juvenils per assistir a una celebració a les Roquetes el dia
30 de setembre de 2018 i la corresponent autorització de despesa
17. Aprovació segona certificació i factura enderroc d’edificacions existents i nova graderia
marquesina del Club Deportiu Ribes 2a. Fase Excavaciones Che, SL
18. Aprovació tercera certificació de les obres d’adequació d’un espai exterior del pavelló
municipal de Ribes
19. Aprovació de la quarta certificació i final d’obra, d’adequació d’un espai exterior del pavelló
municipal de Ribes
20. Baixa de crèdits no disposats de les autoritzacions de despeses : A-201800004663, A201800001668, A-201800004543
21. Aprovació de la programació del centre Cívic l’Espai de les Roquetes per als mesos de
setembre a desembre 2018
22. Esmenar error de transcripció de l’aprovació de l’atorgament de les llicències temporals
d’ús privatiu de béns o espai de domini públic de l’Espai Empresa Roquetes aprovat per la
JGL en data 17/7/2018
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24. Aprovació conveni subvenció nominal Comerç 2018 entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i l’Associació de Comerciants del M0ercat Municipal de la Sínia de Les Roquetes
25. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a l’entitat Agrupació Social i
Cultural de Puigmoltó
26. Aprovació de la subvenció econòmica a la Fundació Redós de Sant Josep I Sant Pere per
a l’any 2018
27. Aprovació ampliació autorització de despeses núm. A-34702 convocatòria ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar curs 2018/2019
28. Aprovació reconeixement obligacions quotes de setembre 2018 del Mercat La Sínia
29. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura núm. 1800877 i 1800878 emesa per Ferreteria Aleix
i rebuig de les factures A180383 i A180413 emesa per Trofeus Wanscat SC
30. Anul·lació de la factura ASC-50 d’ Associació Cultural Actura, aprovada per JGL el dia
17/7/2018
31. Aprovació justificació programa complementari de transicions educatives curs 2017/2018.
Línia 3: Programa de Formació i Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)
32. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona programa
complementari de transicions educatives línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en
modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)
33. Aprovació validació de la despesa a efectes econòmics i autorització reconeixement
obligacions corresponents a la factura d’agost emesa per el pavelló poliesportiu de Les
Roquetes
34. Aprovació obligacions reconegudes fora de termini (F12212 d’Equips d’Oficina Catalunya,
SL, F12153 d’Equips d’Oficina Catalunya, SL)
35. Aprovació obligació reconeguda fora de termini (183/18 Cerrajeria Roquetas, SL)
36. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona programa
complementari de transicions educatives línia 1: realització cursos accés Cicles Formatius
Grau Mitja i Superior curs 17/18
37. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’escola municipal de persones adultes de Sant Pere de Ribes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
38. Relació de factures
39. Retornament fiances
40. Fraccionament Cànon 2016 Complex Esportiu Espai Blau
41. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura Espai
Tot per l’Oficina, SL
42. Aprovació de la contractació de la pòlissa d’assegurances contingències per al Mercat del
Cava i la Tapa 2018 X edició
43. Suspensió del tràmit d’aprovació inicial del Pla Parcial SUPP-4 Les parellades – Can Giralt
44. Aprovació obligacions reconegudes fra. de termini (Ofigràfic Serveis per l’Oficina, SL,
Megafonies Vallbona, SL, González Ferret, Mº Llum, Mediación y Convivència, SL
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45. Proposta de desestimació de la petició de resolució del contracte de l’execució de les obres
descrites en el projecte executiu parcial de finalització de 16 habitatges, corresponents a
l’escala A, de l’edifici situat al C. Grallers núm. 6 del nucli de les Roquetes presentada per
l’empresa adjudicatària, Tierra de Granada, SL
46. Resolució contracte de lloguer (Pl. 15 Av. Catalunya)
47. Desistiment llicència 126/2018
48. Atorgament pròrroga llicència 150/2017
49. Llicències d’obres (560925)
50. Aprovació cànon fix 2017 i cànons variables 2016/2017 Complex Esportiu Espai Blau
51. Aprovació despesa i pagament renovació permís conduir
52. Aprovació factura Telefónica
53. Correcció d’errada en import de l’AD del contracte control biològic, lluita integrada i control
fitosanitari de l’arbrat viari, jardins públics, zones periurbanes i control de plagues dels
parcs del gossos dels nuclis de Ribes i Les Roquetes
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 21 de setembre de 2018
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