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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DILLUNS 31 D’AGOST 2015
ORDRE DEL DIA:
1. Comunicats oficials, Butlletins i altres
2. Llicències i peticions diverses

ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Ajuts d’urgència socials
4. Aprovació de l’atorgament de la subvenció d’ajuts de transport per a persones
jubilades i/o pensionistes de gener a juny 2015
5. Justificació d’ajuts d’urgència per la participació en les activitats de lleure estiu 2015
6. Justificació dels ajuts per la realització d’activitats extraescolars de serveis socials
curs 2014/15
7. Justificació de menjador i d’assistència de les llars d’infants Els Tres Pins, El Cargol,
l’Espígol curs 2014/15
8. Aprovació factura Diari de Vilanova per la publicació de l’edicte d’ajuts a
l’escolarització i menjadors a les llars d’infants curs 2015-2016
9. Contracte de serveis control legionel·losi
10. Proposta d’atorgament
potencialment perillosos

llicència

municipal

tinença

i

conducció

d’animals

11. Aprovació de les factures presentades per Schindler, S.A. en relació al manteniment
dels ascensors de les escoles Riera de Ribes i Roquetes
12. Aprovació prorroga del contracte per a la prestació del servei d’atenció psicològica
del Siad
13. Aprovació modificació de la contractació docents FOAP 2014 serveis de restaurant
14. Aprovació contractació empresa de formació “Informàtica nivell bàsic de 80 hores i
informàtica de nivell avançat 80 hores”
15. Aprovació contractació empresa de formació “neteja i posada punt de pisos i zones
comunes en allotjaments”
16. Delegació representativitat al patronat de la Fundació Inform
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat Ampa IES
Can Puig
18. Aprovació sortida dels gegants nous de Ribes a Molins de Rei en motiu de la trobada
de gegants del 27 de setembre de 2015
19. Aprovació de factura en relació al manteniment de l’ascensor de la biblioteca Manuel
de Pedrolo corresponent al segon trimestre
20. Aprovació de despeses de la comunitat de propietaris de la biblioteca Manuel de
Pedrolo de Sant Pere de Ribes
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21. Aprovació de la despesa i l’obligació anual en relació als locals propietat de
l’Ajuntament a la comunitat de propietaris dels carrer Miquel Àngel, 24 del nucli urbà
de les Roquetes
22. Aprovació de les ampliacions d’autoritzacions de despeses per al manteniment
d’edificis instal·lacions dels serveis de cultura i esports
23. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat Autisme amb
Futur
24. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat Junts en
Acció
25. Aprovació justificació subvenció ordinària d’esports 2014 agrupació social i cultural
de Puigmoltò
26. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat agrupació
social i cultural de Puigmoltò
27. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat Colla
Castellera de les Roquetes
28. Aprovació autorització/ ampliació de despesa promoció econòmica
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
29. Relació de factures
30. Reposició caixa fixa
31. Justificació pagaments a justificar
32. Anul·lació parcial reserva crèdit eleccions municipals
33. Aprovació autorització despesa properes eleccions
34. Compensació deutes
35. Aprovar retornament d’aval dipositat com a garantia definitiva de contracte
36. Aprovar autorització de despesa corresponent aportacions grups polítics
37. Instàncies de rendes
38. Retornament de fiances
39. Nomenament tribunal i selecció plans d’ocupació
40. Desestimació plus nocturnitat Policia Local
41. Aprovació de despesa de productivitat
42. Gratificacions policia Local
43. Aprovació eliminació documentació
44. Aprovació Plec clàusules administratives procediment negociat sense publicitat per
adjudicar obres de reparació de la pavimentació asfàltica vials Ribes, Roquetes i Mas
d’en Serra
45. Aprovació Plec clàusules administratives del procediment negociat sense publicitat
per adjudicar obres de l’actuació de reparació de voreres al sector de Mas Alba
46. Aprovació pagaments subvenció casaments
47. Aprovació dels pressupostos per posar en marxa les instal·lacions del Casal d’Avis i
Centre de Dia de les Roquetes
48. Reclamació pagament danys senyalització Pl. Marcer nucli Ribes d’aquest terme
municipal
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49. Aprovació del servei de manteniment de les pilones dels eixos comercials de Ribes i
les Roquetes
50. Proposta donar de baixa autorització de Via Pública
51. Reposició de fanals malmesos de l’enllumenat públic
52. Requeriment documentació i tràmit d’audiència comunicació activitat
53. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva dels Estatuts i bases d’Actuació de la
Junta de Compensació a constituir per la gestió de l’UA-27 Les Torres 2
54. Fraccionament de deute actual en concepte de cànon
55. Aprovació cànon fix de Seraf Garraf S.L. complex esportiu municipal
56. Aprovació import cànon 2014, a nom de Campsa Estaciones de Servicio S.A.
57. Aprovar el retornament de fiances a l’empresa Pirotècnia Rosado S.L.
58. Aprovar retornament fiança a l’empresa Casetes de Pirotècnia S.L.
59. Retornament de fiances firaires Festes Majors Sant Joan i Sant Pere
60. Aprovació retornament avals dipositats a l’empresa G-5 Integral d’Arquitectura
61. Aprovació inicial del segon modificat del projecte bàsic de reparació, rehabilitació de
la Casa de la Vila i aprovació del primer modificat del projecte executiu Fase1
62. Llicència divisió horitzontal
63. Llicència primera ocupació
64. Llicències d’obres
65. Certificacions d’Obres
66. Aprovació contractació d’una empresa per a la neteja dels vehicles de la policia local
67. Proposta donar de baixa autorització senyalització
68. Aprovació pressupost mes de rènting vehicle policia local 2015 HLW
69. Desballestamente de bicicletes (RSU)

L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 27 d’agost de 2015
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