Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 30 D’ABRIL 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (09/04/2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Atorgament ajuts a l’ escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “El Cargol”
per al curs escolar 2018/2019, en període extraordinari
5. Aprovació justificant núm. 5 i 6 subvencions preu públic llar d’infants “L’Espígol”
6. Aprovació pressupost per a Promoció i difusió de la marca “Sant Pere de Ribes”
coincidint amb el festival Son Solers al mes de juliol (GEE)
7. Aprovació de l’aportació de la quota anual 2019 com a membre de la Xarxa Espanyola
de Ciutats Saludables (RECS) – FEMP
8. Aprovació de la proposta d’activitats el “ III Retorn dels Indians” i “ 14è Agromercat “, el
dies 3,4, i 5 de maig de 2019 i les autoritzacions de despesa i disposició necessàries per
a la celebració dels actes
9. Aprovació factures 1105, 1106 i 1388 per la compensació a la Penya Jove de Les
Roquetes
10. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 “Centre Parroquial”
11. Aprovació de la Romeria del “Centro Cultural Garcia Lorca” del dia 1 de maig de 2019
12. Aprovació reconeixement obligacions de les quotes dels mesos d’abril a juny 2019 de la
subcomunitat del mercat La Sínia
13. Aprovació de l’aportació de la quota anual 2019 com a membre de la Xarxa de
Municipis Indians
14. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 a l’entitat “Diables Petits de
Ribes”
15. Aprovació justificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, Fundació Privada Johan Cruyff i l’escola Santa Eulàlia, de la subvenció “Projecte
Pati 14 escola Santa Eulàlia”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
16. Relació de factures
17. Instàncies Rendes (2)
18. Retornament fiances
19. Traspàs de diners a l’ORGT corresponents a una sanció de trànsit
20. Aprovació de l’autorització, disposició i obligació reconeixement factures (GEE) (11)
21. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a gruista
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
22. Aprovació encomana de gestió a TEGAR Mancomunitat Garraf per subministrament i
plantació d’arbrat a Ribes
23. Aprovació certificacions d’obres
24. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les
obres descrites en el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un edifici de bar i
lleure al pícnic Vilanoveta de Sant Pere de Ribes
25. Bases ajuts Foment del Lloguer Assequible 2019
26. Declarar aprovat definitivament la regularització de la quota de reparcel·lació de
parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta
27. Aprovació altes, baixes, renovacions i canvis de nom dels Horts Urbans Municipals
28. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del subministrament en la
modalitat d’arrendament d’un vehicle grua pel departament de Governació de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
29. Despeses per assistències a judicis personal de Governació
30. Aprovació del desistiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer
(Plaça 24 P. Central)
31. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la redistribució de les
dependències policials de l’edifici municipal de Can Puig al nucli de Ribes
32. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per l’adequació
d’equipaments municipals Penya Barcelonista i Associació de Comerciants al nucli de
les Roquetes
33. Aprovació aportació quota anual per a l’any 2019 dels serveis de recollida de la brossa
de la Mancomunitat Penedès Garraf
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 26 d’abril de 2019
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