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Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE NOVEMBRE 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (29/10/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social
5. Justificacions ajuts d’urgència social
6. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis octubre 2019
7. Anul·lació ajuts d’urgència social 2018
8. Ajut d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2019/2020
9. Aprovació atorgament i justificació ajuts de llibres i material escolar per al curs 2019/2020
(GEE)
10. Aprovació pressupost envelat de Les Roquetes (14 de desembre 2019 i 15 d’abril 2020)
(GEE)
11. Aprovació de les bases del “XX Concurs Literari de narrativa curta Els Cinc Pins”
12. Aprovació definitiva del projecte d’escenotècnia i de subministrament d’equipaments de
maquinaria escènica, il·luminació espectacular i equips audiovisuals del Teatre de Les
Roquetes
13. Aprovació activitats Nadal 2019
14. Aprovar el requeriment formal amb advertiment d’obertura d’expedient sancionador en
cas d’incompliment del nou termini per presentar justificació de la concessió fins a data 30
de novembre de 2019
15. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques en
el procediment obert, per la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió
del servei per la gestió de les pistes de tennis, pàdel i bar de Les Roquetes
16. Aprovació aportació econòmica projecte 3117, suport a “l’Alberg de víctimes de violència
del movimiento de mujeres Nidia Wihite: temes de seguretat, alimentació i lleure”
17. Aprovació aportació econòmica projecte 2773, “Proveïment d’aigua segura, sanejament i
higiene a la Comunitat de WAWA bar de Puerto Cabezas-Bilwi”
18. Aprovació onzena certificació i factura per la construcció de la pista poliesportiva coberta
annexa de Ribes
19. Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les piscines exteriors del municipi de
Sant Pere de Ribes de l’estiu 2019
20. Ampliació del crèdit de l’autorització de despesa A-12019000039207 per a l’atorgament
d’ajuts llars d’infants municipals curs 2019/2020
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21. Aprovació del retornament de la factura emesa per Aigües de Sant Pere de Ribes SA i
SOREA SAU pel subministrament d’aigua i clavegueram gestionats per concessionària
ULLA-SAR, SL
22. Aprovació de l’ús de l’espai públic per a la realització d’una cercavila infantil per part de
l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes el dia 23 de novembre de 2019
23. Aprovació de la convocatòria del procés d’atorgament de llicències per ocupar tres places
lliures a l’Espai Empresa Roquetes
24. Atorgaments ajuts l’escolarització (assistència i menjador) de la llar d’infants municipal “El
Cargol” per al curs 2019/2020 (Grup 1)
25. Aprovació conveni i justificació de la subvenció nominal 2019 a les entitats: “Associació
Esportiva Sant Pere” i “Diables Petits de Ribes “
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
26. Relació de factures
27. Validar la despesa a efectes econòmics i aprovar l’autorització, disposició i obligació
reconeguda corresponent (GEE)
28. Retornament fiances (GEE)
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
29. Treballs de pintura de façana i portes metàl·liques en mal estat per graffitis a la Pl. del
Patí de la Granja
30. Aprovació certificació d’obres núm. 1 per la reforma interior parcial a l’edifici de Can Puig
(SEFED), així com la factura
31. Incoació de l’expedient de reintegrament de la bestreta abonada a la Sra. P.T.G. en el
marc dels ajuts de lloguer 2018
32. Aprovació desestiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer (Pl. 33
VDP)
33. Adjudicació ajuts façanes 2018/2019
34. Aprovació primer modificat projecte per la millora de la xarxa de clavegueram de Sant
Pere de Ribes – actuació núm. 9 del Pla Director
35. Aprovar autorització i disposició de la despesa pels treballs corresponents al projecte de
modificació de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9
Mercat- Parc Central
36. Compliment sentència núm. 138/2019 de 7 de juny del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona
37. Validar l’acceptació i aprovar la justificació urbanització espais exteriors de la Casa de la
Vila. Fase 1 (codi XGL 19/X276277) – Meses concertació 2016/2019
38. Desistiment assabentat 55/2019 i retornament ICIO i fiança
39. Desistiment llicències obres 108/2017 i 123/2017 i retornament imports
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40. Llicències d’obres (871119)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de novembre de 2019
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