Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 1 d’octubre de
2019, a les 16:00 h. 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 en funcions.
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
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
3. Aprovació calendari mercats no sedentaris any 2020.
4. Baixa dels ciclomotors de renúncia exp. 31/19, 32/19, 33/19, 34/19.
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social justificar.
6. Justificació ajuts d’urgència social.
7. Ajuts d’urgència social a justificar, activitats educatives i de lleure curs 2018/2019 i ajuts
per alimentació – Targeta moneder.
8. Aprovació de la programació del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes per als mesos
d’octubres a desembre de 2019.
9. Aprovació atorgament i justificació de l’Ajut de llibres i material escolar per al curs 20182019, presentada per una família de l’escola Sant Eulàlia de les Roquetes.
10. Aprovació correspurnes 2019 i el corresponent conveni entre l’Ajuntament i les entitats
Petits del foc, Diables petits de Ribes, Petits Diabòlics, Agrupació de Balls Populars i
Ball de Diables de les Roquetes.
11. Aprovació de la compensació de la factura codi 3597 d’Endesa a càrrec de l’abonament
presentat per la mateixa empresa amb codi 2336.
12. Aprovació de despesa per un equip d’aire condicionat al Casal d’avis de Sant Pere de
Ribes, exp. 020107/2019/143. (GEE)
13. Aprovació contracte arrendament del bar del Camp de futbol de les Roquetes
14. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 a l’Entitat Globalitza’t-e.

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
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15. Relació de factures
16. Aprovació factura codi 3353 Telefònica línia 900 mes de juliol. (GEE)
17. Substitució electrònica de Xarxa Core Edifici Vinya d’En Petaca.(GEE)
18. Aprovació conveni per la formació pràctica de l’alumne Álvaro Espinosa Segura.
19. Aprovació de despesa dietes i locomoció 2019.
20. Baixa rebuts, devolucions d’ingressos indeguts, edició i aprovació noves liquidacions pel
concepte de taxa gestió residus, exercici 2018 i 2019.
21. Retornament fiances (GEE)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. Autorització administrativa piscina hotel Masia Casa del Mar.
23. Validar despesa i aprovació autorització, disposició i obligació reconeguda de la factura
codi reg. 12019003511 presentada per ALUVISA, S.A.(GEE)
24. Pagament instal·lació sistema seguretat c. Doctor Ferrar 55-57, factura núm. 115318 de
Grup Especial.(GEE)
25. Aprovació reconeixement obligació reconeguda factura fora termini DIARAI ARA CODI
12019003342.(GEE)
26. Ampliació/modificació activitat de saló de banquets a la masia Casa del mar.
27. Desistiment llicència d’obres 88/2019 i retornament imports autoliquidació.
28. Llicències d’obres.(197/2019)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 27 de setembre de 2019
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