Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 30 DE MAIG 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (23 de maig de 2017)
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Comunicats oficials, Butlletins i altres
4. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Aprovació justificació presentada per l’ Institut Can Puig en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2016/2017
8. Aprovació justificació subvenció Associació “El Casal de Jubilats i Pensionistes de Les
Roquetes”
9. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona programa complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2016/2017 en el Marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016/2017”, corresponent a la fase primera
10. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules tècnic administratives
particulars que regiran en el procediment obert per l’adjudicació del contracte
administratiu especial per procediment obert, d’explotació de Bar – Cafeteria del
Centre Cívic l’Espai de les Roquetes
11. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Fons de prestació “Activitats Culturals
de les Festes Majors”, en el Marc del pla “Xarxa Governs Locals 2016/2019
12. Aprovació pressupostos per la redacció del projecte executiu i la coordinació de la
seguretat i salut de les obres per l’adquisició de l’entorn de la pista de Sant Agustí a
les Roquetes
13. Aprovació de la modificació de la memòria tècnica del programa Treball i Formació
2016 i minoració parcial de la subvenció
14. Aprovació de la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat social i salut per a
l’adequació de la parada del Mercat de la Sínia, núm. 5 de les Roquetes
15. Aprovació del Mercat de Segona Mà dels Petits Diabòlics de les Roquetes, el 18 de
juny de 2017
16. Aprovació del Romiatge del Rocio 2017 organitzat per l’Entitat Hermandad Nuestra
Señora del Rocio de la Comarca del Garraf
17. Aprovació reconeixement obligació despeses comunitàries maig de 2017 del Mercat
Municipal La Sínia
18. Adjudicació treballs actuacions de millora de l’espai d’allotjaments per a empreses a
les Roquetes
19. Aprovació de la proposta d’activitats “El Retorn dels Indians” i “12è Agromercat” els
dies 2-3-4 de juny de 2017 i les autoritzacions de despesa
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20. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2017 entitats: “Millenium
Espectàculos”, “Grup d’Estudis Subterranis Garraf”, “Associació Drac de Tres Caps de
Ribes”, “Associació Geganters de Ribes”, “Penya d’Escacs Ribes” i “Centre de
Recursos Pedagògics del Garraf”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
21. Relació de factures
22. Instàncies Rendes
23. Retornament fiances
24. Reclamació pagament danys ocasionats per unes goteres a la Biblioteca Manuel de
Pedrolo del nucli de Ribes
25. Aprovar l’adhesió al Programa de Tractament arxivístic organitzat per l’Oficina del
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
26. Aprovació factures en relació al rènting del vehicles de la Policia Local 5205HHL
27. Validació despesa factura Telefònica
28. Aprovació de la memòria valorada per a la supressió de barreres arquitectòniques al
C/ lluís Companys, en les cruïlles amb C/ Calderón de la Barca, C/ Torreta de Ribes
29. Acceptació millores ofertades contracte del servei de neteja viària complementari
30. Aprovació pressupost per la rehabilitació parcial de la tanca perimetral de l’Aulari Blanc
31. Aprovació complements autorització de despesa jardineria
32. Validació de la despesa i autorització del reconeixement de l’obligació de la factura
codi 2017001544 de romanents
33. Desistiment llicència i devolució autoliquidació A. Montseny, 31
34. Denegació enderroc edificació existent a la parcel·la resultant núm. 1 de les resultants
del projecte de reparcel·lació de l’ UA -2 Vinya d’en Petaca
35. Atorgament pròrroga llicència 481/2007
36. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 26 de maig de 2017

