Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMECRES 13 DE FEBRER 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (29 de gener de 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. Ajuts d’urgència social
5. Ajuts d’urgència social a justificar i activitats educatives i de lleure curs 2018/2019
6. Aprovació autorització de despesa consum energia elèctrica
7. Aprovació aportació quota anual del CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf
8. Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de les factures de
Coaliment pels Centres Oberts
9. Aprovació del retornament de la factura emesa per Aigües de Sant Pere de Ribes, SA i
SOREA S.A.U pel subministrament d’aigua i clavegueram gestionats per concessionària
5016
10. Aprovació de la reclamació al departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de l’arranjament de la zona enjardinada que es va fer malbé arran de les
obres de reparació del mur de contenció de l’IES Alexandre Galí, o compensació
econòmica de la inversió feta
11. Aprovació de la factura 1901005 de Descoberta SLU
12. Aprovació de la validació autorització de la part proporcional de la despesa 2019, pel
consum d’electricitat al servei de Promoció Econòmica
13. Aprovació de la justificació econòmica subvenció AODL Ocupació 2017
14. Aprovació acceptació subvenció accions d’intermediació laboral per a la inserció de
persones aturades (Línia 1) Agències de Col·locació 2018
15. Aprovació autorització i disposició de despesa de les pòlisses assegurances projectes
Treball i Formació i UBICAT
16. Autorització d’us de l’espai públic per a realitzar el mercat de segona mà a la Rambla
Santa Eulàlia per part de l’entitat Petits Diabòlics els dies 17 de febrer, 28 d’abril, 15 de
setembre i 24 de novembre de 2019
17. Aprovació de la proposta d’activitats de carnaval de Les Roquetes 2019 i l’autorització
de despesa corresponent
18. Aprovació ADO a favor de l’empresa Alquilares Alejandre, SL pels treballs realitzats pel
desmuntatge de l’arbre de Nadal del Pirulí de Les Roquetes amb motiu de la finalització
de la campanya de Nadal 2018/2019
19. Aprovació justificació subvencions nominal 2018: “Associació de Comerciants del
Mercat Municipal La Sínia de Les Roquetes” i “UCER”
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
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures
21. Instàncies Rendes
22. Aprovació padró taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2019
23. Retornament ingrés excessiu denúncia núm. 0119665
24. Baixa dels ciclomotors i la motocicleta de renuncia exp. 068/19, 001/19, 002/19 i 003/19
25. Adquisició d’ordinadors de sobretaula (GEE)
26. Calendari laboral 2019
27. Validació AD’S interessos bestretes any 2019
28. Inscripció curs (GEE)
29. Adscripcions de personal
30. Aprovar la validació de despesa a efectes econòmics i aprovació d’obligació reconeguda
empresa URBE SBD SL
31. Adjudicar treballs de senyalització vial al nucli de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes
(GEE)
32. Adjudicació serveis professionals i honoraris per a la redacció d’una modificació del Pla
General d’Ordenació (GEE)
33. Aprovació del pressupost per realitzar treballs de sanejament i adequació de terreny a la
zona Mas Alba de Sant Pere de Ribes (GEE)
34. Trametent pressupost per assistència i assessorament jurídic en relació tramitació
expedient expropiació temporal 1 habitatge buit (GEE)
35. Requeriment d’actualització i/o modificació del projecte d’urbanització de la UA-19, La
Fàbrica Tèxtil
36. Donar compte del Pla de Seguretat del projecte per l’adequació i instal·lació dels jocs
infantils al parc infantil situat al Passatge Foix al nucli de Les Roquetes
37. Aprovació justificació parcial i última per actuacions i despeses ADF 307 per l’adequació
d’espais per a la prevenció d’incendis. Període 01/09/18 – 30/11/18
38. Aprovació del retornament de la factura emesa per Aigües de Sant Pere de Ribes, SA i
SOREA S.A.U pel subministrament d’aigua en pisos municipals
39. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de ka factura emesa per
l’empresa CLAVELL CONSULTING, SL
40. Atorgament pròrroga llicència 59/2018
41. Llicències d’obres (160212)
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 8 de febrer de 2019
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