Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 16 DE JULIOL 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aprovació de factures i el seu pagament del projecte de legalització del centre emissor
de la ràdio municipal FM i dels radioenllaços
5. Pagament taxa per reserva del domini públic radioelèctric 2019 – Tributs Estatals
6. Subministrament d’armilles antibales d’ús intern i les fundes externes (GEE)
7. Reclamació dels danys ocasionats a la porta de sortida del dipòsit municipal de vehicles
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
8. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós maig 2019
9. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador Redós 2019
10. Aprovació bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per garantir les
necessitats de monitor de suport per a infants amb necessitats educatives especials als
Casals d’Estiu
11. Atorgament ajuts a l’escolarització de la llar d’infants municipal “L’Espígol” per al curs
2018/2019 (grup 5)
12. Aprovació justificació presentat per l’AMPA de l’Institut Alexandre Galí en concepte
d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018/2019
13. Desestimació recurs de reposició presentat contra acord JGL d’ajuts a l’escolarització i
al menjador llar d’infants municipal “Els Tres Pins” exp. 107/2018
14. Desestimació recursos de reposició presentats contra acord JGL desestimatòria d’ajuts
de llibres i materials escolars, exp. 44/2018, 391/2018, 392/2018 i 662/2018 (3)
15. Aprovació justificant núm. 10 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
16. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir del mes de juny per
assistència i menjador de l’exp. 104/2018
17. Trametent pressupost substitució tubs de calefacció escola “El Pi” (GEE)
18. Aprovació de l’oferta per executar l’obra menor de la instal·lació d’estructura de
protecció solar per a les grades del pati CEIP Santa Eulalia de Les Roquetes (GEE)
19. Contractació de la direcció d’execució d’obra civil i instal·lació de la Fase 1 de
l’adequació arquitectònica del Castell (GEE)

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
20. Aprovació dels convenis que regulen les subvencions nominals 2019: “Comissió de
Festes de Rocamar”, “Ball de Diables de Les Roquetes”, i “Colla Gran del Ball de
Bastons de Ribes”
21. Aprovació sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones per al contracte
Programa 2019 per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la
realització de polítiques d’igualtat de gènere
ÀMBIT DE GOVERNANÇA,
DEMOCRATICA

PLANIFICACIÓ

ESTRATÈGICA

I

QUALITAT

22. Relació de factures
23. Aprovació reconeixement obligacions de les quotes dels mesos de juliol, agost i
setembre 2019 de la subcomunitat del Mercat La Sínia
24. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
treballador/a social
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
25. Qualificació provisional habitatges C. Grallers
26. Autorització transmissió dret d’ús plaça aparcament núm. 108 VDP
27. Admissió a tràmit del document inicial estratègic amb documentació annexa,
corresponent a la proposta de la modificació puntal del Pla General d’Ordenació
Municipal per a la requalificació del Sòl amb clau SRP-3 a Sòl amb clau C1
28. Desistiment llicència 133/2016 i imports autoliquidació
29. Innecessarietat DH Federico Garcia Lorca, 30
30. Llicència de parcel·lació 5/2019
31. Llicències d’obres (570709 i 600716)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 12 de juliol de 2019
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