Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 19 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. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador 2016
7. Aprovació addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per
al Pla Educatiu d’Entorn curs 2016-2017
8. Aprovació contractació empresa de formació monitor/a de lleure
9. Aprovació pressupost per l’assessorament de qualitat de Formació Ocupacional
10. Aprovació reintegrament subvenció nominal Cultura 2014 “GER”
11. Aprovació justificació subvenció nominal 2015 “Ball de Diables de Les Roquetes”
12. Aprovació de la trobada de convivència de tardor de l’entitat “Els Xulius – Centre
Social Ribetà“ el 23 d’octubre de 2016
13. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 “Associació Ball de
Diables Les Roquetes”
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
14. Relació de factures
15. Instàncies Rendes
16. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
17. Inscripció curs
18. Adjudicació directa mitjançant procediment negociat sense publicitat
subministrament de contenidors de recollida d’escombreries de l’Ajuntament

dels

19. Aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut, designació de
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a la millora dels jocs infantils del
Parc Salvador Espriu
20. Aprovar els pressupostos per la millora i adequació de la PL. Joan Fuster i
reajardinament dels espais verds
21. Aprovar el pressupost pels treballs de neteja de grafitis a la via pública i edificis
municipals del nucli de Ribes i Les Roquetes
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22. Adjudicació dels treballs de direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució del projecte per la millora de l’accessibilitat al C.
Ortega i Gasset, al nucli de Les Roquetes
23. Aprovació dels pressupostos de les empreses de suport i proveïdors necessaris pels
treballs del tancament definitiu de la illa de soterrats del nucli urbà del Palou Alt de
Ribes
24. Aprovació dels pressupostos de les empreses de suport i proveïdors necessaris pels
treballs del tancament definitiu de la illa de soterrats al C. Nou de Ribes
25. Aprovació de la INSTRUCCIÓ 1/2016, sobre el requisit d’accés i d’exercici dels llocs
de treballs que impliquen contracte habitual amb menors en aplicació de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor
26. Aprovació del modificat de la memòria valorada dels treballs d’arranjament del forjat de
la sala tècnica i la platja de la piscina Les Roquetes
27. Aprovació sol·licitud altes i baixes dels horts urbans
28. Desestimar les peticions presentades per la Junta de Compensació de Can Pere de la
Plana polígon 1A i 1B
29. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de setembre de 2016

