Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 18 D’ABRIL 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Comunicats oficials, Butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència social
4. Ajuts d’urgència social a justificar
5. Justificació d’ajuts d’urgència social
6. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona del programa
complementari de garantia de Benestar Social 2017
7. Adquisició televisor Casal Gent Gran de Roquetes
8. Modificació atorgament ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2016/2017 exp. 322/2016
9. Aprovació justificant núm. 7 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” i “El
Cargol”
10. Aprovació del conveni estre l’Ajuntament i la Fundació Privada Johan Cruyff per al
suport d’activitats destinades a la promoció de l’esport i l’activitat física a les escoles i
aprovació de la despesa corresponent
11. Aprovació convenis i bestreta de la subvenció nominal 2017: “AMPA Escola Les
Roquetes”, “AMPA Ins Alexandre Galí” i “AMPA Escola la Riera de Ribes”
12. Aprovació programació Sant Jordi 2017 i les corresponents autoritzacions de despesa
13. Aprovació tràmit resolució relatiu a la subvenció per a la prorroga contractació d’ 1
AODL
14. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament dels
“Serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”
15. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona del “Programa
complementari de Foment a l’ocupació local 2017/2018”
16. Aprovació aportació quota anual 2017 servei d’iniciatives econòmiques de la
Mancomunitat Penedès Garraf
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Relació de factures
18. Aprovació de despesa per assistència a judicis
19. Desestimació reconeixement categoria treballador municipal
20. Aprovació factura rènting vehicle Policia Local 5205HHL
21. Aprovació complement autorització de despesa de residus: treballs de suport i
manteniment de les àrees de contenidors A12142
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22. Aprovació complement autorització de despesa de manteniment enllumenat públic
A4278
23. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de les obligacions factura
corresponent a la reparació de contenidors
24. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C/ Lluís Companys amb el C/ Sitges al nucli de Ribes
25. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a l’ Av. Catalunya entre el C/ Roger de Flor i Rambla del Garraf de
Les Roquetes
26. Aprovació pressupost per la substitució de la teulada prefabricada existent a la coberta
de l’edifici de la Vinya d’en Petaca a on es localitzen les instal·lacions de climatització i
comunicacions
27. Validació de la despesa i autorització del reconeixement i obligacions de les factures
de codis 2017000280, 2017000281, 2017000417, 2017000476 i 2017000478 de
romanents
28. Ampliació de la reserva per realitzar pagaments pel repartiment del correu postal
29. Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 i última de “L’arranjament de camins al
veïnat de Can Lloses”, així com de la factura
30. Aprovació de la certificació d’obres núm. 14,15 i 16 obres “Reparació i rehabilitació de
la Casa de la Vila. Fase 1”, així com de les factures
31. Aprovar el cinquè modificat d’obra del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa
de la Vila. Fase 1
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 12 d’abril de 2017

