Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 11 D’ABRIL 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes 28/3/2017 i 4/4/2017
2. 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
6. Justificació d’ajuts d’urgència social
7. Aprovació justificació presentada per l’escola Les Roquetes en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2016/2017
8. Aprovació complement autorització de despesa i l’obligació reconeguda de la factura
74/1 de la Mulassa Vilanova, SL
9. Aprovació autoritzacions programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran
Diputació de Barcelona
10. Aprovació de la despesa i de l’obligació reconeguda a favor de “l’Associació Candela”
per a la investigació i l’acció comunitària pels tallers formatius en matèria de prevenció
de violències masclistes impartits en el centres educatius del municipi
11. Aprovació justificacions presentades per les famílies amb fills escolaritzats a centres
educatius de fora del municipi en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i
materials escolar curs 2016/2017
12. Adquisició de desfibril·ladors per a equipaments públics
13. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 Associació Geganters de Ribes
14. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2017 AMPA escola Els Costarets
15. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2017: “Joventuts Musicals
de Sant Pere de Ribes”, “Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes”, “Club Ciclista
GER”, “Diables Petits de Ribes” i “Castellers de Les Roquetes”
16. Aprovació expedient de contractació, plec de clàusules administratives i plec de
clàusules tècniques que regiran el procediment obert per a la contractació de la gestió
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei del camp de futbol i
bar de les Roquetes
17. Aprovació aportació econòmica projecte 2779 del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
18. Aprovació conveni subvenció nominal comerç 2017 entre l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants del Mercat Municipal de la Sínia
19. Aprovació certificació d’obres núm. 1 de la substitució de la tanca del camp de futbol
de Ribes, així com la factura núm. 2017000769
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20. Relació de factures
21. Instàncies rendes
22. Retornament fiança contracte Serveis especial de recollida de restes vegetals
corresponents a la campanya de poda 2014/2015 i 2015/2016
23. Retornament avals a l’empresa Construcciones Tomàs Gracia, SA dipositats per
l’adjudicació de les obres de construcció del nou edifici de vestidors del Camp de
Futbol de Les Roquetes
24. Aprovació expedient de contractació, plec de clàusules tècnic administratives que
regiran el procediment obert per a l’adjudicació del contracte dl servei per el
manteniment de les pilones automàtiques als C. Almogàvers i Sant Jordi de les
Roquetes i C. Nou de Ribes
25. Aprovació expedient de contractació, plec de clàusules administratives i plec
prescripcions tècniques mitjançant procediment obert, del contracte del servei de
recollida selectiva (PAP) de paper cartró comercial a Sant Pere de Ribes
26. Aprovació factura rènting vehicle policia local 1258GWF
27. Baixa de vehicles de renuncia exp. 009/17, 011/17, 012/17 i 013/17
28. Aprovació despesa i pagament renovació permís conduir
29. Aprovació bases i convocatòria borsa de treball
30. Desestimació reconeixement com a indefinit treballadora
31. Aprovació pressupost pel subministrament i instal·lació de rètols a diversos jocs
infantils adaptats i nous jocs saludables
32. Aprovació dels treballs de millora i supressió de barreres arquitectòniques
33. Aprovació del subministrament i instal·lació de paviment de seguretat a la via pública
34. Validació despesa compromesa l’any 2016 i aprovació de la factura de l’empresa DV
Publicitat 1850, SL
35. Aprovació del contracte menor pel control biològic i control fitosanitari d’arbrat viari,
jardins públics, zones periurbanes i control de plagues dels parcs de gossos
36. Aprovació pressupost pel subministrament i instal·lació de marquesina al nucli de Les
Roquetes
37. Altes, baixes i canvis de parcel·les dels horts municipals dels nuclis de Les Roquetes i
Ribes
38. Llicència Divisió Horitzontal, Bruc 33
39. Llicència de parcel·lació 3/2017
40. Llicències d’obres (210418)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 7 d’abril de 2017

