Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 12 DE SETEMBRE 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 per a transport Ribes
5. Ajuts d’urgència social per a subministraments de les llars Ribes i Roquetes
6. Atorgament ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar curs 2016-2017 grup 1
7. Atorgament ajuts a l’escolarització i al menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs 2016-2017
8. Justificació de la subvenció regulada mitjançant conveni de col·laboració de mesures
formatives: Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de formació
professional de Grau Mitja i Grau Superior 2015
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
9. Relació de factures
10. Instàncies Rendes
11. Bases i convocatòria per poder seleccionar personal en pràctiques vinculat al
programa de garantia juvenil a Catalunya per un període de sis mesos de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal
12. Aprovació factures rènting vehicle Policia Local 5205 HHL
13. Memòria valorada i estudi de seguretat i salut de la millora de l’eficiència energètica i
legalització de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del quadre de protecció i
comandament núm. 5 de la Pl. Joan Fuster
14. Memòria valorada per a l’execució de treballs de manteniment de la franja de
prevenció d’incendis forestals i de les parcel·les municipals de la urbanització de Mas
Alba
15. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la reparació de la
pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes, Les Roquetes i Mas d’en Serra
16. Memòria valorada amb l’estudi bàsic de seguretat i salut de millora del camí d’accés a
la urbanització Els Vinyals
17. Acceptar l’ajut econòmic concedit en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019
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18. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 8 de setembre de 2016

