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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 15 D’OCTUBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (01/10/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
5. Autorització de retirada de documents per digitalitzar
6. Pròrroga del contracte a l’empresa MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA, SL, per la prestació
del serveis de mediació comunitària i convivència a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
7. Baixa de vehicles abandonats al dipòsit municipal
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
8. Ajuts d’urgència social
9. Ajut d’urgència social a justificar, activitats educatives i de lleure curs 2019/2020 i ajuts
per alimentació – Targeta moneder
10. Aprovació atorgament i justificació ajuts llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE)
11. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona programa
complementari de transicions educatives línia 1: Realització cursos accés cicles
formatius Grau Mitjà i Superior curs 19/20
12. Aprovació pagament a justificar del curs 2019/2020 del Centres Oberts
13. Aprovació del pagament de les primes de participació a la licitació mitjançant concurs de
projectes de la redacció del projecte d’ampliació i reestructuració del Local
14. Pla de seguretat alimentària municipal 2019 (GEE)
15. Autorització d’us de la via pública per a l’actuació castellera dels Castellers de la Colla
Jove de Sitges, el dissabte 19 d’octubre de 2019
16. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 per a inversions a l’entitat
“Associació de Festes Populars de Les Roquetes”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
17. Relació de factures
18. Retornament de fiances (GEE)
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19. Validació la despesa a efectes econòmics i aprovar autorització, disposició i obligació
reconeguda factures (GEE)
20. Aprovació bases i convocatòria per la provisió de dues places per promoció interna de
Caporal de la Policia Local per concurs oposició vinculades l’oferta pública de l’any
2018
21. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
22. 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
23. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives , mitjançant
procediment obert, per a la contractació de l’execució de les obres descrites en el
projecte d’urbanització de mesures correctores d’ inundabilitat de la Unitat d’Actuació
UA-26 Rocamar
24. Aprovació i adjudicació dels treballs corresponents a la memòria valorada i l’estudi bàsic
de seguretat i salut del camí Torre de Veguer (GEE)
25. Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes i l’estudi de seguretat i salut
26. Aprovació definitiva del projecte de la millora zona verda – Parc Puigmal de Les
Roquetes
27. Aprovar pròrroga contracte de manteniment de les pilones automàtiques
28. Bonificació ICIO i taxa llicència 41/2019
29. Atorgament pròrroga llicència 250/2018
30. Llicències d’obres (731015)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 11 d’octubre de 2019
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