Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 9 D’OCTUBRE 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (25/9/2018 i 2/10/2018)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Ajuts d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2018 /2019
6. Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de transport interurbà per a
pensionistes
7. Modificació conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament, per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt
limitats i/o provinents de demanda de les Administracions Locals
8. Aprovació pressupost presentat per Actilude Serveis Integrals S,C,P. per a la realització del
taller d’estudi assistit als Centres Educatius de Les Roquetes dins del Pla Educatiu d’Entorn
curs 2018/2019 (GEE)
9. Aprovació del projecte inicial per la reaparició del camí d’accés i dels talussos i murs de
pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes
10. Aprovació d’autorització i concessió d’ajuts per a arranjaments d’habitatges de la gent gran,
persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social del municipi de Sant Pere
de Ribes en col·laboració amb el departament de Serveis Socials
11. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Banc de Sabadell, SA, per
facilitar als emprenedors l’accés al finançament dels seus projectes i activitats empresarials
en uns condicions preferents
12. Justificació Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes curs 2017/2018
13. Aprovació obligació reconeguda octubre 2018 ajut conveni “Sant Pere de Ribes Inclusió”
14. Justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona: “Fons de Prestació
Activitats Culturals de les Festes Majors”
15. Esmena error autorització a DO Ribes per la celebració de les Fires el mesos de setembre
a gener 2019 a la Ctra. del Cards (sobre la Rambla) i la Fira de Nadal, aprovat per la JGL
en data 31 de juliol de 2018
16. Aprovació justificació total subvenció per a projectes de millora de locals del Centre
Parroquial
17. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2018: “Institut d’Estudis
Penedesencs”, “Associació de veïns de Les Roquetes” i “Escola la Riera de Ribes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
18. Relació de factures
19. Suspensió procediment rebuts IBI a nom d’Alimasma, SL
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

20. Aprovació fraccionament liquidació núm. 201839735
21. Retornament fiança contracte servei de recollida d’aigües residuals al dipòsit de Can Lloses
22. Aprovació obligacions reconegudes fra. de termini, PIN UPS, SL
23. Autorització eliminació documentació arxiu
24. Reducció de jornada (GEE)
25. Aprovació de despesa per assistència a judicis
26. Aprovació del retornament de la factura emesa per URBE pels treballs executats a les
pistes Sant Agustí al nucli urbà de Les Roquetes codi 2018003124
27. Aprovació memòria i EBBS i adjudicació de la reparació d’un talús al C/ Vinyar (GEE)
28. Aprovar pressupost Play. Formiga + gronxador (GEE)
29. Aprovar honoraris professionals referent al “Projecte millora de la vorera nord del Passeig
Circumval·lació” al nucli de Ribes (GEE)
30. Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 i última de les obres d’arranjament del camí de
Les Torres a Mas Alba, així com la factura
31. Llicències d’obres
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 28 de setembre de 2018

