Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 11 DE JULIOL 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
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. Ajuts d’urgència social per a subministraments de la llar
6. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis maig 2016
7. Justificacions d’ajuts d’urgència per la realització d’activitats extraescolars de les
escoles “Les Parellades”, “Els Costeretes”, “Les Roquetes”, “El Pi”, “Riera de Ribes”, “l’
Institut Montgròs” i el “Centre d’Estudis BEEP MECA”
8. Justificació d’ajuts de menjador TEGAR del mes de maig curs 2015/2016
9. Justificació d’ajuts d’urgència per la realització d’activitats de lleure i menjador
Setmana Santa 2016
10. Atorgament ajut al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres Pins” exp. 33/2015
per al curs escolar 2015-2016
11. Justificació justificant núm. 10 subvencions preu públic llars d’infants “El Cargol” i “Els
Tres Pins”
12. Aprovació conveni i aportació econòmica 2016 Associació de Jubilats i Pensionistes
de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes
13. Aprovació autorització a l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal La Sínia a
celebrar “El Festival de Tapes – 5è Aniversari”,el 16 de juliol
14. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al finançament
d’actuacions de Cultura
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
15. Aprovació plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
procediment obert SARHA per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja
d’edificis, dependencies i locals municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
16. Aprovació conveni per la formació pràctica amb la Universitat Pompeu Fabra i la
Politècnica de Catalunya
17. Compra de portàtils per l’Ajuntament
18. Compra de 2 carros per traslladar i organitzar documentació i expedients pels
departaments de Serveis Econòmics i Intervenció
19. Relació de factures
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20. Adjudicació treballs de redacció de dues memòries valorades amb estudi bàsic de
seguretat i salut, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’actuació de
supressió de barreres arquitectòniques, als C. Sagunt i Juan de la Cierva, Av.
Catalunya entre Roger de Flors i Rbla. del Garraf per millorar l’accessibilitat al Parc
Rafael Albertí de Les Roquetes
21. Adjudicació treballs de redacció memòria valorada, estudi bàsic de Seguretat i salut,
Direcció d’Obres i Coordinació de Seguretat i Salut per reparació del camí d’accés a
Mas Alba
22. Retornament 48 factures subministraments d’aigua a aigües de Sant Pere de Ribes,
SA per ser concessions
23. Aprovació redacció del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de millora
de l’Skatepark del nucli de Ribes
24. Aprovació sol·licitud altes i baixes dels horts urbans
25. Aprovació del modificat de la memòria valorada per a l’actuació de “Supressió de
barreres arquitectòniques a les cruïlles dels carrers Dr. Marañón, Sitges i Lluís
Companys de Ribes”
26. Aprovació del modificat de la memòria valorada de la reparació de les voreres al sector
de Mas Alba
27. Aprovació inicial del Pla Especial per a l’obtenció de la fitxa del Catàleg del conjunt
immobiliari emplaçat en la finca anomenada Can Ramonet i de legalització de la
implantació en el mateix, de l’ús de Turisme Rural
28. Certificació d’obres
29. Llicències d’obres
30. Aprovació plec de clàusules administratives particulars del procediment obert per a
l’adjudicació del contracte del servei de Centre Obert Les Roquetes
31. Aprovació plec de clàusules administratives particulars del procediment obert per a
l’adjudicació dels contracte dels servei del Centre Obert de Ribes “La Casota” i de
“l’Espai Jove a Ribes
32. Declarar desert i obertura període extraordinari de la concessió demanial dels punts de
venda, parades i locals, dels magatzems i locals auxiliars del mercat municipals “La
Sínia” de Les Roquetes
33. Retornament fiances
34. Instàncies Rendes
35. Llicència de parcel·lació 2/2016
36. Aprovació programa tècnic 2016, del pla de vigilància contra incendis forestals de la
Diputació de Barcelona
37. Ampliació de les autoritzacions de despeses per als serveis de suport i material
específic de funcionament dels servei d’esports de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
38. Adjudicació de l’estudi d’avaluació de la mobilitat associat al desenvolupament del nou
CAP Ribes
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 7 de juliol de 2016

