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PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 25 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. Atorgament nous ajuts d’urgència social per alimentació – targeta moneder
7. Justificació d’ajuts d’urgència per la realització d’activitats extraescolars SERAF
GARRAF, SL
8. Ajuts d’urgència social per la realització d’activitats d’estiu 2016
9. Adjudicació de bonificacions per al servei de menjador 2016
10. Aprovació de les bases ajuts de menjador Centre TEGAR curs 2016-2017
11. Despeses de manteniment fotocopiadora SEFED 2016 i aprovació factures
presentades per l’empresa Equips d’Oficina Catalunya, SL
12. Adjudicació dels treballs de millora del pati de l’escola “Les Roquetes”
13. Adjudicació dels treballs de millora dels lavabos exteriors de l’escola “Els Costarets”
14. Adjudicació dels treballs de millora al lluernari de l’escola “Els Costarets”
15. Adjudicació dels treballs de millora a les llars d’infants del Municipi
16. Adjudicació dels treballs de millora als lavabos del “CEIP El Pi”
17. Aprovació de les millores al pati del parvulari de l’escola “Mediterrània”
18. Aprovació millora del sistema de vigilància dels espais exteriors de l’escola “La Riera
de Ribes”
19. Adjudicació dels treballs de millora al pati de l’escola “Els Costarets”
20. Aprovació adquisició de mobiliari per les escoles del Municipi
21. Aprovació renúncia parcial subvenció atorgada pel departament d’Ensenyament de la
Generalitat per a minorar el cost del servei de menjador escolar de les llars d’infants
municipals
22. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona
d’escolarització en primera infància al curs 2015-2016

programa

complementari

23. Aprovació d’un tractament antilliscant a la pista poliesportiva del nucli de Ribes
24. Aprovació de la reposició d’una caldera d’aigua calenta sanitària al pavelló de Ribes
25. Aprovació de les millores d’adequació dels 4 vestidors al pavelló poliesportiu de Ribes
26. Autorització extraordinari d’ampliació dels horaris d’ús del pati de l’entitat Els Xulius –
Centre Social Ribetà per a l’estiu de 2016
27. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per al
fiançament d’actuacions d’esports per al 2016
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28. Aprovació dels treballs de millora de climatització a la Biblioteca Josep Pla de Les
Roquetes i a la sala Venus del Centre Cívic l’Espai
29. Aprovació dels treballs de millora a la sala Sol del Centre Cívic l’Espai de Les
Roquetes
30. Autorització a UCER per la celebració “Fira de Comerç” als carrers comercials de les
Roquetes – el 17 de setembre
31. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2016 Entitats “Grup d’Estudis
Subterranis del Garraf”, “Club Waterpolo Garraf”, “Club Ciclista GER”, “Agrupació
Social i Cultural de Puigmoltó” i Amics del Senderisme i la Natura de Les Roquetes del
Garraf”
32. Aprovació de revocació parcial FOAP 2012
33. Aprovació sol·licitud de la subvenció programa de formació amb compromís de
contractació per entitats de formació convocatòria 2016 (Programa SEFED FCC 2016)
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
34. Relació de factures
35. Retornament fiances Rendes i Tresoreria
36. Instàncies Rendes
37. Ampliació de l’autorització per fer front factures en concepte de megafonia del Plens
sala d’actes Masia de Can Puig
38. Aprovació factura quota FMC 2016
39. Inscripció curs
40. Desestimació sol·licitud festes treballades agent policia local
41. Retorn factura Equips d’Oficina Catalunya, SL
42. Contractació pòlissa assegurances contingències per el Mercat de Cava i la Tapa
2016 – VIII edició
43. Baixa vehicles de renúncia
44. Aprovació pressupost pels treballs de neteja de grafits al Pont de la Palanca de Ribes
45. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Redós de Sant
Josep i Sant Pere per a la neteja de la tanca que envolta la Residència
46. Aprovacions autoritzacions per vestuari via pública
47. Aprovar el pressupost pel subministrament de jocs saludables
48. Retornament de la factura emesa per Mancomunitat Penedès Garraf i requerir a FCC
emeti la seva factura per al servei de neteja part inferior de les illes dels contenidors
tipus EASY
49. Ampliació de despesa per increment del servei de recollida selectiva de fracció
orgànica a les urbanitzacions Can Lloses i Can Pere de la Plana
50. Ampliació de la reserva per realitzar pagaments a l’Agència Catalana de Certificació
de les targes T-CAT pels treballadors i càrrecs polítics municipals
51. Ampliació de la reserva per realitzar pagaments pel repartiment del correu postal
52. Canvi de titularitat no procedent i tràmit d’audiència exp. 6.8.7 18/2016
53. Declaracions obertura habitatges d’ús turístic exp. 6.8.2 37 al 43, 47, 18 i 49 / 2016
54. Adjudicació dels treballs de redacció de dues memòries valorades amb l’estudi bàsic
de seguretat i salut, direcció d’obra i coordinació de l’actuació de barreres
arquitectòniques diversos carrers de Ribes
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55. Acceptació modificació preacords assolits meses de concertació Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (canvi de destí)
56. Aportació econòmica municipal al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf de
l’any 2016
57. Desistiment llicència d’obra Marañón 55 i retorn imports
58. Donar compte del Pla de Seguretat i Salut obres de reparació de la galeria de la
façana posterior del C/ del Pi, 24
59. Rectificació llicència obra comunicat assabentat 1a. Utilització 8/2016
60. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 21 de juliol de 2016
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