Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DILLUNS 3 D’AGOST 2015
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (27/07/2015)
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 socials
5. Ajuts d’urgència social per alimentació – targeta moneder
6. Justificació dels ajuts TEGAR mes de juny del curs 2014/2015
7. Conveni i aportació econòmica 2015 “Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant
Pere de Ribes”
8. Aprovació de les activitats Festa Major del barri de Rocamar del 8 al 16 d’agost de
2015
9. Aprovació de les activitats Festa Major del barri del Palou del 9 al 16 d’agost 2015
10. Bases del sistema d’abonaments pel transport públic de jubilats, pensionistes,
discapacitats, TEA i TEGAR
11. Ampliació de l’autorització de despesa serveis de suport Educació
12. Liquidació Fira Agromercat 2015
13. Tractament de desinfecció contra insectes xilòfags al Castell de Ribes
14. Justificacions subvencions ordinàries 2014 “Agrupació Social i Cultural de
Puigmoltó”, “AMPA INS Can Puig”, “Castellers de Les Roquetes” i “Associació
Millenium Espectaculos”
15. Pressupost del projecte “Educació per la Pau i la Comprensió dels conflictes al món i
al poble”
16. Adquisició impressora multifuncional pel programa SEFED
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
17. Relació de factures
18. Compensació deutes en concepte de taxa venda mercat
19. Fraccionament de la liquidació en concepte de sanció per infracció
20. Retornament devolució per ingrés duplicat
21. Instàncies Rendes
22. Aprovació de despesa per quilometratges
23. Adscripció de personal
24. Contractació serveis de manteniment 2015 plataforma de tramitació electrònica
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25. Pròrroga del contracte administratiu pel procediment negociat sense publicitat del
servei auxiliar de grua per a la retirada de vehicles
26. Millora de camins ADF (treballs fins al mes de juliol de 2015)
27. Adjudicació redacció del modificat del projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la
Casa de la Vila i modificat del projecte executiu de la fase 1
28. Pròrroga del contracte pel servei de manteniment i conservació d’instal·lacions
d’enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals
29. Autorització de despesa pel manteniment de l’enllumenat públic
30. Autoritzacions de despesa de jardineria i neteja viària
31. Autoritzacions de despesa de residus
32. Modificació de la denominació fiscal de l’empresa adjudicatària del control fitosanitari
de l’arbrat viari, jardins públics i zones periurbanes i el control de plagues dels parcs
dels gossos
33. Autorització de despesa per edificis municipals i via pública
34. Aprovació creació seu electrònica a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
35. Adjudicació del contracte de les obres del projecte bàsic i executiu de reparació de
l’estanquietat i estabilitat estructural, adequació i supressió de barreres
arquitectòniques de l’equipament Centre Cívic “El Local”
36. Sol·licitud d’adhesió a la plataforma de publicació d’edictes electrònics E-Tauler del
Consorci AOC
37. Adjudicació de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
del quadre de comandament i protecció núm. 9 del nucli de Ribes
38. Abonament quotes i derrames locals 1 i 2 del C. Eduard Maristany, 14 de Ribes
(Jutjat de Pau)
39. Abonament quota anual de l’exercici 2015 corresponent a la Vinya d’en Petaca
40. Programa tècnic 2015 del Pla de Prevenció d’Incendis (PVI)
41. Autorització sobre disponible i obligació de les factures sobre les despeses
d’urbanització i conservació de l’aprofitament mig de les parcel·les municipals del
sector SUPP-9 Mercat- Parc Central
42. Desestiment llicència obres i retorn imports autoliquidació 20070433
43. Comunicacions activitat habitatge d’ús turístic
44. Llicència 1a. Utilització
45. Llicències d’obres
46. Baixa de vehicles de renuncia
47. Acceptació de les subvencions atorgades per al Diputació de Barcelona per al
finançament d’actuacions de Promoció Econòmica
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 30 de juliol de 2015

