Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dilluns dia 26 de setembre de
2016, a les 12:30h. a la Sala de l’edifici de Can Puig, per a tractar els assumptes que a
continuació es relacionen. Li ho assabento per tal de que comparegui a la sessió indicada o, en
cas de no poder assistir-hi, ho justifiqui amb la deguda antelació davant l'Alcaldia – Presidència.
NOTA: cas de no poder-se celebrar la sessió resta automàticament convocada dos dies
després.

ORDRE DEL DIA:

ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
1. Ajuts d’urgència social.
2. Proposta modificació període convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar curs 2016-2017.
3. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 a l’Entitat Penya Jove.
4. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 a l’Associació Esportiva
Escolar de l’Institut Montgròs.
5. Aprovació justificació subvenció nominal 2015 Ball de Diables Els Diabòlics.
6. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 a l’Entitat Ball de Diables
Els Diabòlics.
7. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la Llar d’Infants Municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2016-2017.
8. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redòs Agost 2016.
9. Aprovació pressupost per a contractació “Tallers de suport a la tasca escolar” del Pla
Educatiu d’Entorn Curs 2016-2017.
10. Aprovació sortida dels gegants Joan i Eulàlia de les Roquetes per assistir a la trobada
gegantera de Molins de Rei, el dia 2 d’octubre de 2016.
11. Aprovació conveni entre l’Ajuntament i les Entitats Diables Petits de Ribes, Petits
Diabòlics i Agrupació de Balls Populars de les Roquetes per a la celebració d’un
correfoc infantil (Correspurnes 2016).
12. Aprovació de la justificació econòmica del Programa complementari de Garantia de la
Cohesió Social.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
13. Instàncies Rendes.
14. Retornament de fiances.
15. Modificació de Pressupost Exp. Núm. 19/2016.
16. Adjudicació del procediment negociat per a l’adjudicació del contracte de manteniment
de les aplicacions informàtiques T-Sistem S.A. instal·lades a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
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17. Cancel·lació Comptes corrents.
18. Baixa vehicles de renuncia.
19. Adscripció Auxiliar Administrativa OAC.
20. Adquisició vestuari laboral de conserges.
21. Desestimació al·legacions Club El Fumador Sibarita i cessament activitat.
22. Modificació acord Junta Govern Local de data 25 de juliol de 2016 de referència a la
baixa concessió de la llicència de reserva d’espai de domini públic per a l’entrada i
sortida de vehicles-guals.
23. Aprovació de la justificació econòmica del Programa PFI-PTT 2015-2016.
24. Declaracions obertura habitatges d’ús turístic Exp. 6.8.2. 50, 52 i 54/2016.
25. Certificació d’obra núm. 1 i última obres de protecció superior del talús de la timba de
Can Quadres.
26. Aprovar el pagament de les quotes de nou locals comercials i habitatges adaptats de
la promoció C.P. Plaça de la Vinya d’en Petaca 4-5-6 i 7.
27. Aprovació despesa i obligació reconeguda de la factura amb número de codi 2345,
presentada per Pere Serra Arquitectura, SLP.
28. Aprovació d’ampliació autoritzacions despesa neteja viària d’espais públics del
municipi.
29. Aprovació pla de seguretat i salut per a les obres d’adequació de la parada 11 del
mercat de la Sínia al nucli de les Roquetes.

L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 22 de setembre de 2016

