Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 9 DE MAIG 2017.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (25 d’abril i 2 de maig 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. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Justificació d’ajuts d’urgència social
8. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants “El Cargol” a partir de mes
de maig per assistència de l’ exp. 3/2017
9. Aprovació justificant núm. 8 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” curs
escolar 2016/2017
10. Aprovació de l’oferta inicial, calendari i la gestió de les sol·licituds de plaça fora de
termini de les llars d’infants municipals “L’Espígol”, “El Cargol i “Els Tres Pins” per al
curs 2017/18
11. Aprovació certificació d’obres núm. 2 de la substitució de la tanca del camp de futbol
de Ribes, així com la factura
12. Aprovar el modificat de les obres de millora de la tanca del camp de futbol de Ribes
13. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per al
fiançament d’actuacions de Promoció Econòmica per al 2017
14. Aprovació de la despesa i l’obligació anual en relació als locals propietat de
l’Ajuntament a la Comunitat de Propietaris del C. Miquel Àngel 24 del nucli urbà de Les
Roquetes
15. Aprovació de la justificació de l’annex al conveni entre l’Ajuntament i Roquefestes pel
Cap d’Any de les Roquetes 2015/16
16. Aprovació autorització de despesa gestió Camp de Futbol de Les Roquetes
17. Aprovació reconeixement obligació despeses comunitàries abril de 2017 del Mercat
Municipal “La Sínia”
18. Aprovació de l’aportació de la quota anual 2017 com a membre de a Xarxa Espanyola
de Ciutats Saludables (RECS) – FEMP
19. Aprovació conveni que regula la subvenció nominal 2017: “Ball de Diables de Ribes –
Colla Jove”, “Els Xulius – Centre Social Ribetà” i “Associació de Veïns i Propietaris de
Valles Altos”

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures.
21. Resolució Recurs de Reposició liquidació taxa gestió de residus
22. Retornament fiances Tresoreria
23. Reclamació pagament danys enllumenat públic al C. Circumval·lació al punt de llum Q08-315 del nucli de Ribes
24. Acceptació oferta Allianz Compañia de Segureos y Reaseguros, SA, danys ocasionats
al mobiliari urbà a l’ Av. Onze de Setembre / C. dels Carç d’aquest terme municipal
25. Aprovació expedient de contractació i Plec de clàusules administratives particulars
contracte per l’execució de les obres de millora de l’eficiència energètica i legalització
de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del quadre de protecció i
comandament núm. 5 de la Pl. Joan Fuster
26. Validació despesa factura Telefònica
27. Aprovació premi de vinculació
28. Aprovació pressupost per les tasques plantació jardineres a la zona 3 de Les
Roquetes
29. Aprovació pressupost per la instal·lació de dues estacions de recàrrega de vehicles
elèctrics
30. Aprovació del contracte menor de manteniment de jardineria de la urbanització Mas
Alba
31. Aprovació del contracte menor de manteniment i control de les fonts clorades de la Pl.
Catalunya de Ribes i Pl. Mediterrània de Les Roquetes
32. Pagament quotes CCPP Places aparcament i trasters SUPP -9
33. Adjudicació contracte per a l’execució de la Fase 1 de la urbanització exterior de la
Casa de la Vila que compren l’àmbit immediat de davant dels edificis municipals, front
de la Pl. de la Vila, C. Ajuntament i tram del C. Mossèn Andreu Malgà
34. Innecessarietat Divisió Horitzontal, al C. Comptes de Barcelona, 6
35. Resolució petició formulada per Indret Serveis Jurídics, SL
36. Llicències d’obres (270502 i 280509)
37. Aprovació definitiva del projecte revisat de l’interceptor d’aigües pluvials de la zona alta
de Les Roquetes Fase 2
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 5 de maig de 2017

