Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 21 DE NOVEMBRE 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta 14 de novembre 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. Baixa sobrants “D” Serveis Socials
6. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis octubre 2016
7. Adjudicació de bonificació per al servei de menjador de la Fundació Redós 2016
8. Aprovació justificant núm. 2 subvencions preu públic llar d’infants “El Cargol” i “Els
Tres Pins” curs escolar 2016/2017
9. Ampliació atorgament de la bonificació del preu públic llar d’infants per a menjador
exp. 40/2016
10. Aprovació pagament despeses comunitàries novembre de 2016 del Mercat Municipal
la Sínia de Les Roquetes
11. Ampliació autoritzacions de despeses per als serveis de suport i material específic de
funcionament del servei d’Esports
12. Aprovació justificació subvenció nominal 2016 “Club Ciclista GER”
13. Aprovació conveni subvenció nominal 2016 “Institut d’Estudis Penedesencs” i
“L’Associació Geganters de Ribes”
14. Aprovació conveni i bestreta subvenció nominal 2016 “AMPA Escola Mediterrània”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
15. Relació de factures
16. Aprovació disposició i reconeixement de la obligació de la Taxa Regularització
Cadastral de tres finques propietat d’aquest Ajuntament
17. Retornament aval empresa “Construtora San Jose, SA”
18. Retornament fiances
19. Instàncies Rendes
20. Aprovació factures rènting vehicle Policia Local 5205HHL
21. Aprovació factura anunci Diari de Vilanova
22. Baixa de vehicles abandonats publicats al BOE
23. Aprovació del retornament de les factures emeses per la companyia d’aigües de Sant
Pere de Ribes, SA i SOREA, SAU de subministrament d’aigua i de clavegueram de
pisos municipals
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24. Donar de baixa RC i aprovar el pressupost pels treballs de subministrament i
instal·lació d’un nou sistema d’emmagatzematge d’aigua i reg al parc Pompeu Fabra
25. Aprovar reintegrament de l’abonament de la factura per reparació de la màquina
escombradora autopropulsada B200H
26. Aprovar la memòria valorada de la fase II en relació als treballs de millora de l’Àrea de
jocs infantils amb un parc temàtic al parc de la Vinya d’en Petaca i aprovar els
pressupostos pels treballs
27. Aprovació d’ampliació d’autorització de despesa de la via pública
28. Aprovació, plec de clàusules administratives i particulars i tècniques que regiran el
procediment obert per a la contractació dels treballs de redacció del projecte bàsic i
executiu i estudis complementaris corresponents al projecte d’una pista poliesportiva
coberta al C. Cristòfol Mestres
29. Retornament factura codi número 3357 emesa per INSTAL·LACIONS TRUE, SL
30. Adjudicació de les obres de millora dels habitatges situats al C. Grallers, 12 i Ps. Santa
Eulàlia, 5 del nucli de Les Roquetes
31. Adjudicació actuació 2 : Treballs de reparació de les humitats de parets per capil·laritat
de l’ermita de Sant Pau
32. Aprovació del modificat de la memòria valorada de les obres de reparació de la galeria
de la façana posterior de l’edifici municipal situat al C. Del Pi
33. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C. Sagrada Família amb el C. Bisbe Guilara al nucli de Ribes i al C.
Ortega i Gasset al nucli de Les Roquetes
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 17 de novembre de 2016

