Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DILLUNS 1 D’AGOST 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
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 per a subministraments de la llar
7. Ajuts d’urgència social per a transport
8. Justificació d’ajuts d’urgència per la realització d’activitats extraescolars
9. Justificació d’ajuts de menjador TEGAR del mes de juny curs 2015-2016
10. Actualització import adjudicació treballs execució d’equipament Casal Avis
11. Contractació serveis control legionel·losis
12. Aprovació retorn factura Mercadona
13. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis juny 2016
14. Autorització de despesa i adjudicació de bonificacions per al servei de menjador de la
Fundació Redós 2016
15. Aprovació despesa derrama Comunitat Propietaris Casal Gran Ribes
16. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals “El
Cargol”, “Els tres Pins” i “L’Espígol”
17. Aprovació ampliació de les autoritzacions despeses manteniment, edificis i
instal·lacions dels serveis de Cultura, Esports, Educació i Joventut
18. Aprovació activitat esportiva cursa AZ – Orientació 2016
19. Aprovació justificació subvenció nominal 2015 “Casa de Andalucia”
20. Aprovació de la programació del Centre Cívic l’Espai i de l’Hotel d’Entitats a les
Roquetes per al mesos d’octubre a desembre de 2016
21. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 entitat “Penya Ribes”
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
22. Relació de factures
23. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
24. Instàncies Rendes
25. Aprovació pagaments subvenció casaments
26. Compra equip multifunció pel Gabinet d’Alcaldia de Ribes
27. Acceptació i signatura conveni “programa de suport als Ajuntaments per a l’ impuls de
serveis de Mediació Ciutadana
28. Reconeixement pagament parcial inscripció curs
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
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29. Compra d’un SWITCH per la xarxa informàtic de l’ Aurali Blanc
30. Actualització i migració de la granja de Citrix
31. Adjudicació contractació pòlissa d’assegurances de protecció jurídica
32. Retorn factura de MAPFRE España
33. Aprovació pressupost pels treballs de construcció d’una nova canonada d’aigua pel
reg Pompeu Fabra
34. Aprovació del pressupost per la construcció d’una nova escomesa d’aigües pluvials pel
solar municipal del C. Boters
35. Aprovació de la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut per l’actuació
“d’estalvi energètic als quadres 47, 55, 56 i 63 de l’enllumenat públic de Ribes
36. Aprovació pressupost per a la millora de la xarxa elèctric de l’enllumenat públic i les
llumeneres al Q-30 de Les Torres a Sant Pere de Ribes
37. Aprovar el pressupost per la millora de l’accessibilitat a la part posterior del pati de
l’edifici de Can Puig
38. Aprovar el pressupost per la millora de la pavimentació i accessibilitat de la Pl.
Llobregat al nucli de les Roquetes
39. Aprovar els pressuposts per la millora a l’edifici municipal de Can Salvador Miret al
nucli de Ribes
40. Aprovar l’ampliació de l’autorització de despesa pel manteniment de l’enllumenat
públic
41. Aprovació d’ampliació autoritzacions despesa jardineria i neteja viària
42. Adjudicació pressupost pel subministrament i la instal·lació d cortines enrotllables a la
sala polivalent de l’edifici de Can Puig
43. Aprovació pressupost per neteja de grafits a la Riera de la Fita i al pavelló de les
Roquetes
44. Aprovació plec de clàusules jurídiques i administratives particulars que regiran el
procediment obert per a la contractació de l’execució de les obres de l’Skate Park a les
Roquetes
45. Memòria valorada per a l’execució de treballs de manteniment de la franja de
prevenció d’incendis forestals i de les parcel·les municipals de la urbanització de Can
Pere de la Plana
46. Rectificació error material acord de Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2016
47. Adjudicació dels treballs de topografia de l’entorn de l’Ermita de Sant Pau
48. Desistiment llicències d’obres 346 i 347 / 2014 Garrofers 5
49. Certificacions d’obres
50. Llicències d’obres
51. Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per seleccionar un/a
Arquitecte i un/a Arquitecte Tècnic
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 28 de juliol de 2016

