Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DILLUNS 4 D’ABRIL 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (21 i 29 de març de 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. Autorització de despesa serveis de suport Educació
6. Aprovació factura cartonatges “El Tigre SCCL” per les despeses de dues pancartes
per al dia internacional de les dones
7. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’àmbit de Benestar Social 2016
8. Aprovació reconeixement de crèdit de les factures 71562377 i 71562376 de SECE
9. Autorització de despesa per a la compra de T10 del “Projecte Marmi”
10. Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut pels treballs
d’arranjament forjat sala tècnica i platja piscina Les Roquetes
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
11. Relació de factures
12. Pagament taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte a les activitats de
prestació dels serveis de comunicació audiovisual (exercici 2015)
13. Aprovació despesa per assistència a judicis
14. Aprovació assumpció major responsabilitat, Jose Luis Martinez Cruz i Penelope
Jiménez Lucas i llur despesa
15. Inscripció curs
16. Aprovació de la despesa i obligació reconeguda per a modificació de la qualificació
jurídica dels locals de la UA-1
17. Acceptació oferta Zurich Insurance PLC indemnització danys ocasionats a la pilona
situada al C. Miquel Servet / Sagunt de les Roquetes
18. Fraccionament de les liquidacions en concepte de taxes
19. Retornament fiances Rendes
20. Aprovació factura codi 267/2013 d’adjudicació a SECE, SA amb número d’operació
201500067692
21. Aprovació pressupost per l’adquisició d’un escalfador i sis estufes pels vestuaris i el
menjador del magatzem de la UA-1 de Les Roquetes
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22. Aprovació pressupost per l’adquisició d’electrodomèstics pels menadors de la brigada
de jardineria i neteja viària als nuclis de Ribes i les Roquetes
23. Aprovació pressupost per l’adquisició de mobiliari urbà per a la via pública
24. Aprovació pressupost per l’adquisició d’utillatge pel manteniment del mobiliari urbà a la
via pública
25. Aprovació complement A2106 –treballs suport neteja
pressupostaria 32300.163.22713 serveis de suport (a peu)

viària–

de

l’aplicació

26. Aprovació plec de clàusules administratives i jurídiques particulars i plec tècnic
regulador del procediment negociat amb publicitat per contractar el serveis de
prevenció de riscos laborals del personal de l’Ajuntament
27. Aprovació autorització publicitat i propaganda / habitatge i obligació de la factura codi
431/2016 emesa per “Hermes Comunicacions, SA”
28. Aprovació autorització publicitat i propaganda / Medi Ambient
29. Pagament Comunitat Propietaris Asc. Aparcament Av. Catalunya de les Roquetes
30. Certificació d’obres
31. Llicències d’obres
L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 31 de març de 2016

