Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 10 D’OCTUBRE 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta 3 d’octubre 2016
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajut d’urgència social
5. Ajuts d’urgència social per la realització d’activitats d’estiu, exp. 2015/218 i 2009/267
6. Ajuts d’urgència social per a transport
7. Ajuts d’urgència social per a subministraments de la llar
8. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis juliol / agost 2016
9. Aprovació d’una autorització per a vals de compra pels Centres Oberts
10. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de les llars d’infants municipals “Els
Tres Pins” i “El Cargol” per al curs 2016/2017
11. Proposta d’ampliació de l’autorització de despesa A-11498 del servei de Cultura
12. Aprovació autorització de despeses per a la “XIV Nit de l’Esport 2016 “al municipi de
Sant Pere de Ribes
13. Aprovació del pressupost de Nou Clima SL per a reparar el sistema de climatització
del Centre Cívic L’Espai de Les Roquetes
14. Aprovació del tancament de l’activitat Sant Eulàlia 2016 i baixa del crèdit no disposat
de l’autorització de despesa A-201600002889
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
15. Relació de factures
16. Aprovar la despesa per la destrucció de documentació arxiu municipal
17. Retornament fiances
18. Devolució ingressos indeguts taxa per casaments
19. Assignacions Regidors municipals setembre 2016
20. Baixa de ciclomotors i motocicleta de renuncia
21. Adjudicació directa mitjançant procediment negociat sense publicitat del
subministrament de contenidors de recollida d’escombreries de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
22. Aprovació pressupost instal·lació caixa distribució per subministrament temporal per
l’envelat a Rambla del Garraf
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23. Aprovació pressupost per a l’execució del contracte per al canvi de les làmpades de
vapor de mercuri
24. Aprovació del pressupost per inspecció periòdica baixa tensió edificis municipals
25. Adjudicació treballs d’arranjament del solar al sector de Can Jove del nucli de Ribes
26. Aprovació pressupost per reposició de fanal col·lisionat al C. Can Panxample
27. Canvi de titularitat d’activitats, expedients 6.8.7. 24 i 25 /2016
28. Rectificació proposta JGL del 29/8/2016 relativa a la llicència 134/2016
29. Aprovació factura codi registre d’entrada 2830
30. Adjudicació dels treballs de topogràfica de l’entorn de la Pl. Llobregat delimitat entre
Av. Catalunya, C/ Velàzquez, C/ Miquel Àngel, C/ Roger de Flor i les embocadures
dels carrers que hi conflueixen
31. Aprovació definitiva del projecte executiu instal·lació amb caldera de biomassa a
l’Espai Blau, piscina municipal Sant Pere e Ribes
32. Aprovació definitiva projecte bàsic i executiu de la urbanització exterior de la Casa de
la Vila i l’estudi de seguretat i salut
33. Aprovació definitiva projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Executiu
Fase 2 i l’estudi de seguretat i salut
34. Adjudicació dels treballs de substitució del tancament del camp de futbol de la zona
esportiva Bosc de Plaça i designació directora d’obres i coordinadora de seguretat i
salut en fase d’execució
35. Llicències d’obres
L’Alcalde accidental

Sr. Josep Moya Ibáñez
Sant Pere de Ribes, 6 d’octubre de 2016

