Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 24 D’OCTUBRE 2016.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta 17 d’octubre 2016
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
4. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència a justificar
6. Ajuts d’urgència social per a subministraments de la llar
7. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis setembre 2016
8. Aprovació tallers formatius en matèria de prevenció de violències masclistes
9. Aprovació anul·lació operacions AD-24445, AD-25001, AD-33117 i AD-44138
10. Aprovació del contracte amb PIN UP’S SL, per realitzar el programa de la Festa Major
Sant Pau 2017 i del pressupost de Natalia Butí per al disseny del mateix
11. Aprovació pressupost SECE enllumenat Nadal campanya 2016/2017
12. Aprovació liquidació servei públic per la gestió de les piscines exteriors del municipi de
Sant Pere de Ribes estiu 2016
13. Aprovació de l’aportació al Consorci de Normalització Lingüística en concepte d’i ports
pendents fruit de les liquidacions de 2014/2016
14. Aprovació pressupostos i autorització de despesa per millorar la seguretat del camp de
futbol de Ribes i il·luminació pista annexa pavelló Miquel Meca Torres de Les
Roquetes
15. Aprovació pagament despeses comunitàries octubre de 2016 del Mercat Municipal La
Sínia de les Roquetes
16. Aprovació pressuposts d’inversions per a la Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes
17. Aprovació realització de la “Fira Mercat del Cava i la Tapa” els dies 5 i 6 de novembre
de 2016
18. Aprovació ajut extraordinari per a la campanya d’emergència – resposta als efectes de
l ’huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció
19. Aprovació justificació subvenció ordinària 2015 “Club Patinatge Artístic Ribes”
20. Aprovació dels convenis que regulen la subvenció nominal 2016: “Associació Esportiva
Escolar de l’ Institut Alexandre Galí”, “Bike Garraf”, “Penya d’Escacs Ribes” i “Club
Handbol Ribes”
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21. Relació de factures
22. Retornament de fiances
23. Aprovació resolució de contracte ALPHABET
24. Aprovació factura adquisició vestuari laboral de la brigada de serveis
25. Correcció de matricula de vehicle de renuncia
26. Baixa de vehicles abandonats i de renuncia
27. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del serveis especial de
recollida de restes vegetals
28. Aprovació de la memòria valorada, EBSS, designació direcció d’obra i coordinació de
seguretat per la millora de l’Àrea de jocs infantils per a nens amb mobilitat reduïda ,
Fase I, Parc Vinya d’en Petaca
29. Aprovació de la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut per a l’adequació
de la parada del Mercat de la Sínia, núm. 6 a les Roquetes
30. Donar de baixa i ampliació d’autoritzacions de via pública
31. Aprovació despesa T-Systems
32. Aprovació consultoria estudi econòmic del Patrimoni Immobiliari
33. Autorització transmissió dret d’us Pl. Aparcament núm. 3 de l’ Av. Catalunya, núm. 1
de les Roquetes
34. Adjudicació treballs de direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i
salut de l’execució de les obres de l’actuació 1 de l’àrea de joc de l’Skate Park de Les
Roquetes
35. Proposta adjudicació subvenció municipal per a la conservació i la rehabilitació de
façanes 2016
36. Adjudicació de l’estudi del comportament de les patologies de la zona del cor de
l’Ermita de Sant Pau
L’Alcalde accidental
Josep Moya Ibàñez
Sant Pere de Ribes, 20 d’octubre de 2016

