Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 20 DE JUNY 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta (13 de juny de 2016)
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 social
5. Anul·lació ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social per la realització d’activitats extraescolars
7. Justificació d’ajuts d’urgència socials d’alimentació – targeta moneder primer trimestre
2016
8. Ampliació autorització de despesa serveis de suport Educació
9. Autorització de despesa serveis de suport Educació – Monitors suport Casals d’Estiu
10. Aprovació dates preinscripció i matriculació de l’escola municipal de persones adultes,
pel curs 2016-2017, i aprovació despeses de publicació anunci
11. Donar de baixa la bonificació del preu públic llar d’infants a partir de juny per menjador
i assistència exp. 78B/2015
12. Justificant núm. 9 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” i “Els Tres Pins”
13. Atorgament ajut a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants “l’Espígol” exp.
11/2016 i 11A/2016
14. Aprovació pressupost adquisició taules pel programa SEFED
15. Justificació subvenció ordinària 2014 “Associació Esplai Joves de Les Roquetes”
16. Justificació subvenció nominal 2015 “Institut d’Estudis Penedesencs”
17. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 a “Entitat Joventuts
Musicals de Sant Pere de Ribes”
18. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de barraques de la Festa Major de
Sant Pere 2015
19. Autorització de despesa Promoció Econòmica
20. Aprovació pressupost del projecte “Educació per la Pau”
21. Ajut extraordinari per a la campanya d’emergència de suport a l’ acollida de població
refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’Àrea Mediterrània
22. Ajut extraordinari per a la campanya d’emergència – Resposta als efectes del
terratrèmol a l’Equador, Fase de reconstrucció
23. Justificació subvenció Cooperació Internacional 2015 “Garraf Coopera”
24. Aprovació de l’activitat esportiva “VIIª Triasport Roquetes, BTT, Cross i Senderisme”
organitzada pel Club Ciclista Roquetes
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
25. Relació de factures
26. Instàncies Rendes
27. Retornament Fiances
28. Aprovació Padró Teleassistència 2016
29. Aprovació pressupost i la despesa corresponent compra electrodomèstics Òrgans de
Govern
30. Aprovació pressupost subministrament polos Policia Local
31. Reclamació pagaments danys ocasionats a una palmera situada a la Rambla del
Garraf i un fanal de l’enllumenat al C. Carinyena de la urbanització Els Cards
32. Adjudicació del manteniment anual dels sistema de pilones dels eixos comercials de
Ribes i Roquetes
33. Aprovació autoritzacions de despesa Via Pública
34. Pressupost per la correcció dels defectes apareguts a les revisions anuals de les
instal·lacions elèctriques dels edificis departament de Cultura
35. Aprovació autoritzacions de despesa Jardineria
36. Aprovació autoritzacions de despesa Medi Ambient
37. Reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures emeses per Endesa Energia,
SAU
38. Aprovar el pressupost pel subministrament de jocs Infantils
39. Aprovar el pressupost per l’adquisició de roba d’estiu pel personal de la brigada de
Jardineria i Neteja Viària
40. Assignacions Regidors Municipals maig 2016
41. Compra de 2 equips multifunció pels serveis de Governació i d’Urbanisme i baixa de
l’equip vell d’Urbanisme
42. Pagament subvencions casaments
43. Subministrament llicència AUTOCAD
44. Rectificació llicència obra comunicat assabentat 1a utilització 4/2016
45. Aprovació de les bases reguladores de subvencions per a la conservació i rehabilitació
de façanes d’edificis al municipi
46. Proposta de baixes i retornament fiances horts urbans municipals
47. Declaració de caducitat i aprovació inicial projecte de reparació i rehabilitació de la
Casa de la Vila. Executiu Fase 2 i l’Estudi de Seguretat i Salut
48. Declaració de caducitat i aprovació inicial projecte bàsic i executiu de la urbanització
exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
49. Aprovació de la memòria valorada per la realització de tasques de prevenció
d’incendis 2016, aprovació del conveni entre l’ADF307 i l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i aprovació del 50% de la bestreta
50. Certificacions d’obres
51. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 16 de juny de 2016

