Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 12 DE DESEMBRE 2016
ORDRE DEL DIA:
1. Comunicats oficials, Butlletins i altres
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajut d’urgència social
5. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador de la Fundació Redós 2016
6. Aprovació conveni amb l’entitat tutelar del Garraf
7. Ampliació atorgament de la bonificació del preu públic llar d’infants per assistència i
menjador de l’ exp. 43/2016
8. Autorització jornada de benvinguda al Casal per la Gent Gran de Les Roquetes
9. Desestimar ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2016/2017 de l’ exp. 95/2016
10. Aprovació justificació subvenció nominal AMPA escola Les Roquetes
11. Aprovació conveni i bestreta de la subvenció nominal 2016 AMPA escola Santa Eulàlia
12. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 entitats: “Club Petanca
Roquetes” i “Club Patinatge Artístic Ribes”
13. Aprovació ampliació pressupost enllumenat Nadal campanya fase 1
14. Aprovació pressupost Stuaweker SL, il·luminació pirulí les Roquetes
15. Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques pel subministrament i col·locació de material esportiu per a la
transformació de la pista del pavelló de les Roquetes en tres pistes transversals
16. Aprovació memòria de seguiment subvenció Cooperació Internacional 2016 “Acció
Solidària i Logística”
17. Aprovació pagament despeses comunitàries desembre 2016 del Mercat Municipal La
Sínia de les Roquetes
18. Aprovació tancament de les activitats Sant Joan i Sant Pere 2016 i baixa de crèdit no
disposat
19. Aprovació autorització actes via pública a l’Associació de Comerciants del Mercat
Municipal La Sínia del 18 de desembre al 9 de gener
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
20. Relació de factures
21. Adjudicació mitjançant procediment obert contracte servei especial de recollida de
restes vegetals de l’Ajuntament
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22. Aprovar complement de l’autoritzat sobre disponible (A) núm. 201600003997 vestuari
Governació
23. Retornament fiances
24. Baixa de vehicles de renuncia
25. Compra material informàtic
26. Aprovació del pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de l’actuació 1 àrea
de joc de l’Skate Park a les Roquetes
27. Ampliació autorització de despesa pel manteniment i conservació de la maquinaria de
les instal·lacions d’edificis municipals
28. Aprovació modificacions d’autoritzacions de despesa d’espai públic
29. Increment honoraris direcció d’obra i forma de pagament projecte de reparació i
rehabilitació de la Casa de la Vila. Projecte executiu fase 1
30. Aprovació despesa i obligació reconeguda factura codi núm. 3623 emesa per Mipmarí
Arquitectura i Disseny, SLP
31. Aprovació pal de seguretat i salut pels treballs de substitució del tancament del camp
de futbol de la zona esportiva Bosc de Plaça
32. Desistiment comunicació prèvia i retornament taxa activitat habitatge turístic expedient
6.8.3. 59/2015
33. Baixa d’activitats
34. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 7 de desembre de 2016

