Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 7 DE MAIG 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
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. Ajut d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2018/2019
8. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “L’Espígol”
per al curs escolar 2018/2019, en període extraordinari
9. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018/2019 i
justificants presentats per: “Escola Mediterrània”(grup 3), “Escola Les Roquetes”(grup 2)
i “AMPA Institut Alexandre Galí”(grup 3)
10. Modificació atorgament ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar, exp. 208/2018
i 209/2018 Escola Santa Eulalia
11. Desestimació de sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar Grup 2,
per manca de dades i per la sol·licitud d’ajuts per al curs FPI no especificat a les bases
reguladores
12. Deixar sense efectes l’AD 4607, aprovar una autorització i disposició de la despesa en
concepte d’assegurança programa Innovadors i validació de la despesa i obligació
reconeguda
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2017 “Associació Esportiva Sant Pere”
14. Aprovació justificacions subvencions nominals 2018: “Club Handbol Ribes” i “AMPA
escola Les Roquetes”
15. Aprovació del conveni amb l’ Institut Galí per subvencionar una part del viatge a Berlín i
camp de concentració de Buchenwald, en el marc del projecte Buchenwald
16. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2019 “Entitat Centre Parroquial
de Ribes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Relació de factures
18. Instàncies Rendes
19. Anul·lació reconeixement obligació i disposició de la despesa núm. 12019000003947
aprovada per la JGL 13/02/2019
20. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa
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
21. Anul·lació inscripció curs
22. Aprovació de despesa quilometratges 2019
23. Aprovació de despesa dietes i locomoció 2019
24. Baixa dels ciclomotors i les motocicletes de renuncia exp. 004/19, 005/19, 007/19 i
009/19
25. Desballestament dels ciclomotor (RSU), exp. 008/2019
26. Aprovar pròrroga contracte del servei de recollida selectiva PAP del paper- cartró
comercial a Sant Pere de Ribes (2019-2020)
27. Aprovar pròrroga contracte del servei de manteniment dels jocs infantils
28. Aprovar pròrroga contracte de recollida de mobles i voluminosos (2019-2020)
29. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs d’adequació per a la
supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a la vorera nord del
Ps. Circumval·lació (núm. 4-58) al nucli de Ribes
30. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent als treballs d’adequació per a la
supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a la vorera nord del
Cid Campeador al nucli de Les Roquetes
31. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent l’arranjament de camins al veïnat de
Can Lloses
32. Certificacions d’obres (2)
33. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per l’adequació de les
voreres per a millora de l’accés als locals de la UA1 de planta baia al C. Espronceda al
nucli de Les Roquetes
34. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la supressió de les
barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat a la via pública del C/ Sitges i
Guillem I de Ribes
35. Canvi de nom empresa adjudicatària direcció obra i CSS dels treballs forestals per la
prevenció d’incendis a la urbanització Els Girabals i convalidar el PSS
36. Innecessarietat DH Edisson, 34
37. Aprovació nou contracte de lloguer (traster núm. 14 P. Central)
38. Aprovació retornament de les factures emeses per Aigües de SPR i Sorea
39. Llicències d’obres (460507)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 3 de maig de 2019
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