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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 4 DE JUNY 2019

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes (7 i 14 de maig de 2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Donar compte relació despeses menors
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Justificacions ajuts d’urgència social
7. Ajuts d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2018/2019
8. Baixa de crèdit no disposat de l’autorització i disposició de despeses AD2019000000321
u complements a les autoritzacions i disposició de despeses AD2019000000330 i
AD2019000000331
9. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir de maig per
assistència i menjador exp. 108/2018
10. Aprovació retornament de les factures de subministrament d’aigua de la Llar “L’Espígol”
gestionada per l’empresa Serveis El Cargol, SCCL
11. Aprovació dels ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar
2018/2019, i les diferents justificacions presentades per les famílies amb fills
escolaritzats a Centres Educatius fora del municipi
12. Atorgament ajuts a la matricula d’estudis universitaris i per a despeses de transport de
joves que cursen ensenyaments d’educació post obligatòria
13. Aprovació justificant núm. 9 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2018/2019
14. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les
obres descrites en el projecte bàsic i d’execució de la reforma i ampliació de la llar
d’infants “El Cargol”
15. Aprovació justificacions subvencions
16. Aprovació subvenció nominal a l’entitat “Amical Mauthausen”
17. Aprovació activitats Sant Joan 2019 i autorització de despesa
18. Aprovació autorització de la despesa i criteris de pagament incentius i ajuts per al
transport de les persones participants en el programa “Ubicat 2018”
19. Aprovació obligació reconeguda juny 2019 ajut conveni “Sant Pere de Ribes Inclusió”
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20. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb
risc d’exclusió social del municipi de Sant Pere de Ribes per a l’any 2019
21. Aprovació nomenament temporal de Marc Gay Tort com a representant de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes per realitzar tràmits relacionats amb activitats que requereixen ús
de pirotècnia
22. Aprovació retorn factures de consum d’aigua període 2019/02 de la Masia de l’Ermita de
Sant Pau
23. Aprovació Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i FEM Ribes derivada de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
24. Aprovació Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i UCER derivada de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
25. Aprovació del Romiatge del Rocio 2019 organitzat per l’entitat “Hermandad Nuestra
Señora del Rocio de la Comarca del Garraf” i aprovació exempció de pagament taxa
núm. 15D i taxa núm. 17A
26. Aprovació aportació de la quota 2019 a l’Agència NODE Garraf i compensació de la
mateixa per rebaixa del deute amb l’Ajuntament
27. Aprovació convenis que regulen les subvencions nominals 2019 (10)
28. Aprovació convenis per al manteniment ordinari i reparacions escoles (7)
29. Aprovació convenis i bestretes subvencions nominals 2019 (15)
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
30. Relació de factures
31. Instàncies Rendes (2)
32. Retornament de fiances Rendes
33. Aprovació Padró Servei Teleassistència 1r semestre any 2019
34. Validacions despesa i reconeixement de l’obligació de factures (GEE)
35. Reducció de jornada (GEE)
36. Aprovació bases i convocatòries borses de treball
37. Aprovació pagament de productivitat per assumpció de plans d’ocupació externs
38. Aprovació nou contracte de lloguer (pàrquing núm. 34 VDP)
39. Aprovació nou contracte de lloguer (Traster núm. 3 P. Central)
40. Aprovació modificat projecte adequació avinguda Catalunya entre Passatge Ter i
Passatge Foix
41. Aprovació inicial del projecte de la millora zona verda – Parc Puigmal de Les Roquetes
42. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per la reparació dels elements metàl·lics de les
façanes de l’edifici Vinya d’en Petaca al nucli de Les Roquetes
43. Acceptar el recurs tècnic per redacció del projectes executiu per a l’obertura i
manteniment de la franja perimetral de la urbanització de Mas Parés de Dalt (Catàleg de
Serveis 2019)
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44. Llicències d’obres (530604)
L’Alcaldessa en funcions,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 31 de maig de 2019
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