Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 21 DE MARÇ 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (14 de març de 2017)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Anul·lacions ajuts d’urgència social
7. Aprovar autorització ajuts d’urgència social
8. Aprovació justificant núm. 6 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins” curs
escolar 2016/2017
9. Atorgament ajut a l’escolarització i menjador de la llar d’infants municipal “El Cargol”
per al curs escolar 2016/2017 de l’ exp. 7/2017
10. Aprovació justificacions presentades per les escoles “Els Costarets” i “Les Parellades”
en concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per la curs 2016/2017
11. Retornament quota semestral del Servei de Teleassistència
12. Aprovació autorització de despesa per realitzar la sortida de fi de curs del Centre Obert
“Les Roquetes” i el Centre Obert de Ribes “La Casota” a la casa de colònies
“Penyafort”
13. Adquisició d’aliments envasats, productes d’higiene i de la llar – Projecte Ajuts
d’Alimentació i Higiene
14. Aprovació de l’autorització cursa solidària escola “El Pi“, 22 de març de 2017
15. Aprovació de la justificació econòmica subvenció de Sanitat Ambiental
16. Aprovació de la justificació econòmica subvenció de la Seguretat Alimentaria
17. Aprovació justificació econòmica subvenció Educació per la Pau
18. Adjudicació Formació professionalitzadora programa Joves per l’Ocupació- 2016
19. Aprovació certificació d’obres núm. 1 i 2 de l’actuació núm. 1 Àrea de Joc Skate Park
de les Roquetes, així com les factures exp. 3/2016-6.4
20. Aprovació justificacions subvencions nominals 2016: “Agrupació Social i Cultural de
Puigmolto”, “Joventuts Musicals de Sant Pere de Ribes” i “Ball de Diables Els
Diabòlics”
21. Aprovació del mercat de segona mà dels “Petits Diabòlics de les Roquetes” el 26 de
març de 2017
22. Aprovació de la programació del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes per als mesos
de març a juny 2017
23. Aprovació justificació subvenció nominal comerç 2016 UCER
24. Aprovació pagament despeses comunitàries març de 2017 del Mercat Municipal La
Sínia i autoritzacions de despesa
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25. Aprovació del conveni
“GLOBALITZA’T- E”

que

regula

la

subvenció

nominal

2017

a

l’entitat

26. Expedient sancionador al concessionari de la parada i magatzem núm. 14 i parada i
magatzem núm. 15 del Mercat Municipal La Sínia
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
27. Relació de factures
28. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
29. Aprovació actualització cànon ORGT-17
30. Baixa rebuts, devolució d’ingressos indeguts i edició i aprovació noves liquidacions
substitutives taxa per gestió de residus, taxa per inspecció i taxa per entrada de
vehicles -guals per canvi de titularitat immobles
31. Aprovació padró taxa caixers comercials, automàtics o similars que tinguin accés
directe dea de la via pública 2017
32. Aprovació padró taxa senyalització comercial i turística del municipi amb reclams
comercials i rètols indicatius 2017
33. Gratificacions per serveis extraordinaris
34. Reingrés excedència voluntària
35. Aprovació despesa 2017 i factura gener 2017 Carlos Castilla Ingenieros, SA
36. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació del servei pel
manteniment de jocs infantils, tancat de seguretat i paviments de cautxú instal·lats a
les Àrees de joc
37. Baixa de vehicles de renuncia exp. 005/17, 006/17 i 008/17
38. Aprovació Certificació d’obres núm. 1 i última del projecte d’instal·lació elèctrica per a
subministraments elèctrics provisionals temporals a la Pl. Marcer, així com de la
factura
39. Validació despesa compromesa l’any 2016 i aprovació de la factura de l’empresa
Tecnogarpen, SL
40. Aprovar inicialment el projecte d’adequació de la Plaça Hernan Cortés de les Roquetes
41. Llicències d’obres (180328)
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 17 de març de 2017

