Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 23 DE MAIG 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (16 de maig de 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. Aprovació pressupost control de plagues en edificis municipals
7. Aprovació de l’autorització de la despesa per al suport a l’atenció de les necessitats
educatives especials a la llar d’infants “Els Tres Pins”, curs 2016-17
8. Aprovació bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar curs 2017-2018
9. Aprovació de l’acceptació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona àmbit
Serveis Socials – Catàleg de Serveis
10. Aprovació justificació presentada per l’escola “Mediterrània” i “Miquel Utrillo” en
concepte d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per la curs escolar 20162017
11. Aprovació convocatòria ajuts a l’escolarització i als menjadors de les llars d’infants
municipals curs 2017-2018
12. Aprovació justificació de despesa corresponent als serveis d’atenció a domicili de
persones amb dependència durant l’any 2016 (SAD Dependència)
13. Aprovació del contracte menor especial amb PIN UP’S SL per realitzar el programa de
la Festa Major de Sant Pere 2017 i del pressupost de M.F. per al disseny del mateix
14. Autorització extraordinària d’ampliació dels horaris d’ús del pati de l’entitat Els Xulius –
Centre Social Ribetà per als actes de monocicle el dia 3 de juny de 2017
15. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules tècnic administratives
particulars que regiran en el procediment obert per a l’adjudicació del contracte del
servei de les piscines exteriors d’estiu 2017 de Les Roquetes
16. Aprovació memòria de seguiment subvenció Cooperació Internacional 2016 “Acció
Solidària i Logística”
17. Aprovació acord de cessió de l’exposició “Síria, La paraula de l’Exili”, de l’Ajuntament
de Tarragona
18. Aprovació activitat aules d’estudi 2017
19. Aprovació elaboració del document “Pla Local de Joventut de Sant Pere de Ribes
2017-2021
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20. Aprovació de la “XVI Diada Bastonera de Les Roquetes” i els actes de dança Plaça
que organitza l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes el dia 27 de maig i el 3 de
juny, respectivament
21. Aprovació del conveni que regula les subvencions nominals 2017 Entitats següents:
“Club Deportiu Ribes”, “Penya Jove de Les Roquetes”, “Teatre i Malabars” i “Amics del
Senderisme i la Natura de Les Roquetes del Garraf”
22. Aprovació del conveni i bestreta subvenció nominal 2017: “AMPA de l ’Inst. Xaloc” i
“AMPA de l’ Inst. Montgròs
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
23. Relació de factures
24. Instàncies Rendes
25. Fraccionament deute
26. Fraccionament Taxa
27. Retornament fiances
28. Aprovació de la despesa i la factura de subscripció El Periódico
29. Devolució import taxa grua i arxiu denúncia trànsit
30. Aprovació despesa per assistència a judicis
31. Aprovació assumpció major responsabilitat
32. Aprovació pressupost pel servei anual d’assistència amb neteja i buidat del pou de
bombes d’aigües residuals del Centre Cívic El Local
33. Aprovar inicialment el projecte d’obres complementàries al projecte de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
34. Desistiment llicència i devolució autoliquidació Autòdrom Rocamar
35. Innecessarietat Divisió Horitzontal, C. Jaume Balmes, 42
36. Adjudicació treballs de restauració de pintura de parets i sostre del Saló de Plens i
escala principal d’accés de la Casa de la Vila
37. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 19 de maig de 2017

