Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 2 DE MAIG 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats.
4. Donar compte relació despeses menors
5. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
6. Aprovació de l’adjudicació dels treballs d’un estudi geològic i geotècnic del terreny on
s’ubica el Teatre de les Roquetes.
7. Aprovació ADO a favor de M. F. M.
8. Aprovació justificació de l’ AMPA Institut XALOC i l’ Institut Xaloc, per ajuts d’
adquisició de llibres i material escolar per al curs Escolar 2016-2017.
9. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador Casal d’Avis 2017. Exp.
2015/85.
10. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador Redós 2017.Exp. 2004/116.
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 Associació de veïns de les Roquetes.
12. Aprovació justificació presentada per l’ Institut Montgrós, per ajuts d’adquisició de
llibres i material escolar curs 2016-2017.
13. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2017 a l’entitat Agrupació
Social i Cultura de Puigmoltó.
14. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 Casa de Andalucia.
15. Ajuts d’urgència social.
16. Aprovació de l’adjudicació de l’Anàlisi de coherència de la modificació del projecte
executiu de rehabilitació, reforma i ampliació del teatre de les Roquetes.
17. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 Roquefestes.
18. Aprovació memòria final subvenció de cooperació al desenvolupament 2016 de la
Fundació Kalilu Jammeh.
19. Aprovació sortida del ball de bastons de Ribes a la Trobada de Bastons de Badalona
el dia 20 de maig de 2017.
20. Atorgament ajut a l’escolarització de la Llar d’infants municipal “Els Tres Pins” per al
curs escolar 2016-2017 de l’ exp. 9/2017.
21. Aprovació justificació presentada per l’escola el Margalló en concepte d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2016-2017.
22. Desestimació de sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs
2016-2017 per manca de documents.
23. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2017 a l’Entitat Ball de Diables
els Diabòlics de les Roquetes del Garraf.
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24. Justificació subvenció Diputació de Barcelona millora del material Esportiu
inventariable per a l’any 2016.
25. Aprovació de la justificació 2016 i aprovació del conveni amb el Consell Esportiu del
Garraf 2017 i la corresponent aportació anual.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
26. Relació de factures.
27. Aprovació disposició i obligació reconeguda cancel·lació hipoteca i traspàs d’actius
Garraf Promocions Municipals S.A.
28. Aprovació de les bases reguladores de subvencions per a la conservació i rehabilitació
de façanes d’edificis al municipi 2016-2017.
29. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de prescripcions tècniques del contracte, mitjançant procediment
obert per contractar el servei de neteja viària complementari al municipi de Sant Pere
de Ribes.
30. Atorgament llicència de parcel·lació 4/2017.
31. Baixa de maquinari.
32. Adjudicació contractació pòlissa de responsabilitat civil general pel període 1/06/2017
a 31/05/2018.
33. Aprovació contractació pòlissa assegurances contingències per a la celebració “El
retorn dels indians + 12è Fira Agromercat” al nucli de Ribes d’aquest terme municipal.
34. Aprovació productivitats.
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 27 d’abril de 2017

