Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 31 D’OCTUBRE 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta 24 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 social per a subministraments de la llar
6. Ajut d’urgència social a justificar (per alimentació – targeta moneder) expedient núm.
2014/320 i justificació d’ajut d’urgència exp. núm. 214/320
7. Adjudicació ajuts de menjador del TEGAR curs 2016/17 a justificar
8. Aprovació realització activitats Programa Seguretat Alimentària
9. Ampliació de l’autorització de despesa corresponent al Servei d’Atenció Domiciliària
2016
10. Ampliació autorització de despesa A-29345 per a l’atorgament d’ajuts llars d’infants
municipals curs 2016/2017
11. Contractació serveis control legionel·losi
12. Aprovació complement d’una autorització de despesa i de la factura per a serveis de
Salut
13. Aprovació del projecte i despeses del projecte “Dona, La Clau”
14. Baixa disposicions de crèdits no obligats i baixa crèdits no disposats de la
convocatòria d’ajuts llars d’infants curs escolar 2015/2016
15. Aprovació autoritzacions de despeses del Pla Educatiu d’Entorn curs 2016/2017
16. Aprovació convenis i bestretes de les subvencions nominals 2016: “AMPA Ins
Alexandre Galí”, “AMPA escola Les Roquetes”, “AMPA Ins Montgròs”, “AMPA escola
Els Costarets” i “AMPA El Pi”
17. Aprovació del conveni amb l’empresa KID&US per a dur a terme la realització
d’activitats d’hora del conte a la Biblioteca Manuel de Pedrolo curs 2016/2017
18. Aprovació senyalització 2n. Tòtem identificació Centre Comercial Urbà Les Roquetes
REA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
19. Relació de factures
20. Ordenació pagament impostos pendents Garraf Promocions Municipals
21. Fraccionament pagament en concepte de sanció regulada per ordenances
22. Desestimació recurs de reposició presentat per part del Col·legi d’educadors socials
de Catalunya
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23. Inscripció curs
24. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treball interna per seleccionar de forma
provisional 9 administratius i 8 oficials de 1ª
25. Aprovació despesa i factura per la compra de tintes per copiadora muntifunció
26. Adjudicació contracte arrendament 15 terminals portàtils individuals, 4 terminals mòbils
i 2 terminals fixes per renovar el sistema de radiocomunicacions TETRA connectat a
Xarxa RESCAT
27. Aprovació baixa autorització de despesa (AD) i complement autoritzat sobre disponible
(A) vestuari policia local
28. Aprovació calendari mercats no sedentaris any 2017
29. Aprovar complement de l’autoritzat sobre disponible (A) núm. 201600003989,
maquinària, instal·lacions i utillatge / Governació
30. Baixa de vehicle abandonat publicat al BOE de dilluns 17 d’agost de 2015
31. Aprovació del pressupost per a l’enquadernació de llibres d’actes del Ple, Junta de
Govern Local i decrets d’Alcaldia
32. Reclamació pagament danys ocasionats a l’enllumenat públic situat al C. Puigmoltò
33. Contracte serveis manteniment Audioactes
34. Contracte serveis manteniment Bentley
35. Adjudicació treballs d’inventari i valoració d’elements d’immobilitzat relacionats amb el
servei d’abastament i distribució d’aigua potable, empresa SOREA
36. Aprovar el pressupost per la integració i ampliació del sistema de videovigilància de
l’edifici de la Masia de Can Puig
37. Adjudicació del treballs de millora dels parterres del Parc Rafael Alberti
38. Aprovació d’ampliacions d’autorització de despesa per treballs de jardineria i neteja
viària
39. Adjudicació dels treballs de restauració de la base de pedra natural del portal de la
façana principals de l’Ermita de Sant Pau
40. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut de l’arranjament de
camins al veïnat de Can Lloses – Can Marcer
41. Aprovació factures Garraf Promocions Municipals
42. Aprovació justificació de les actuacions i despeses ADF 307 de l’any 2015 i aportació
per l’any 2016
43. Llicències 1a. Utilització
L’Alcaldessa

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 27 d’octubre de 2016

