Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 3 de setembre de
2013, a les 12 h. del migdia, a la Sala de l’edifici de Can Puig, per a tractar els assumptes que
a continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la sessió indicada o,
en cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia –
Presidència
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta de data 30/07/2013

APROVADA

2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses NO HI HA DOCUMENTACIÓ
4. Anul·lació ajut d’urgència social

APROVAT

5. Concessió targeta d’aparcament

APROVAT

6. Aprovació justificacions subvencions ordinàries 2012 “Centre Parroquial”, “GER Entitat
Cultura i Esportiva” i “Associació Esportiva INS. Montgròs”
APROVATS (3
expedients)
7. Adjudicació de l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’explotació del
bar del camp municipal de futbol de Ribes
APROVAT
8. Adjudicació del contracte de concessió administrativa del servei públic d’explotació de
la gestió de les instal·lacions esportives del Camp Municipal de Futbol i pistes
esportives de Ribes, zona Bosc de Plaça (exclòs el servei de bar)
APROVAT
9. Justificació ajuts de suport menjador TEGAR juliol 2013
10. Justificació ajuts de suport extraescolar Ribes 2013

APROVAT
APROVAT

11. Justificació ajusts menjador llar d’infants els Tres Pins i el Cargol juny i juliol 2013
APROVAT
12. Denegació d’ajuts de material escolar P3, P4 i P5 de Ribes i Roquetes curs 2013/14
per fora de termini
APROVAT
13. Justificació ajuts de suport per Casal d’Estiu

APROVAT

14. Modificació adjudicació ajuts per material escolar P3, P4 i P5 Les Roquetes curs
2013/14
APROVAT
15. Atorgament subvencions preu públic servei llars d’infants municipals per al curs
2013/2014
APROVAT
16. Proposta d’aprovació
APROVAT

liquidació

programa

17. Baixa de vehicles abandonats i de renuncia

“Anem

al

Teatre”

curs

2012/13

APROVATS (2 expedients)

18. Aprovació acceptació d’ajut de meses de concertació de la Diputació de Barcelona amb
destinació al pressupost ordinari de despesa corrent d’ocupació
APROVAT
19. Ampliació autorització de despeses Fira Agromercat 2013 i aprovació factura carpes
Aixopluc SL
APROVAT
20. Acceptació baixa voluntària i anul·lació d’autoritzacions de despesa

APROVAT

21. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a de Serveis Econòmics
APROVAT
22. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa
23. Compactació del permís de lactància
24. Instàncies Rendes

APROVAT

25. Retornament fiances

APROVAT

APROVAT

APROVAT

26. Relació de factures

APROVAT

27. Proposta d’estimació parcial del recurs de reposició interposats contra l’acord
d’aprovació de constitució Junta Compensació SUPP-11, sector industrial variant C-246
APROVAT
28. Proposta d’aprovació pròrroga del contracte administratiu de subministrament d’energia
elèctrica en baixa tensió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
APROVAT
29. Aprovació plec de clàusules jurídic econòmic administratives particulars que regiran el
procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació de les obres del projecte de
rehabilitació de l’edifici municipal de Can Puig. I inici de la licitació
APROVAT
30. Acceptació oferta d’indemnització danys senyalització urbana
31. Resolució reclamacions patrimonials

APROVATS (3 expedients)

32. Suspensió tramitació de llicència d’obres
33. Llicències d’activitats

APROVAT

APROVATS (5 expedients)

34. Desestiment llicència i sol·licitud de retornament imports ingressats
35. Llicències d’obres

APROVAT

APROVAT

APROVAT

