Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DEL
DILLUNS 5 DE SETEMBRE 2016.
ORDRE DEL DIA:
1. Comunicats oficials, Butlletins i altres
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Ajuts d’urgència social per subministrament de la llar a les Roquetes.
5. Ajuts d’urgència social per subministrament de la llar Ribes.
6. Proposta atorgament llicència municipal tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos.
7. Autorització despesa participació ciutadana.
8. Aprovació de l’obligació reconeguda despeses comunitàries juliol-agost de 2016 del
Mercat Municipal la Sínia de les Roquetes.
9. Aprovació justificant núm.: 11 subvencions preu públic llar d’infants “Els Tres Pins”,
curs escolar 2015-2016.
10. Aprovació conveni que regula la subvenció nominal al GER per a la millora de les
carrosses de reis.
AREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
11. Retornament de fiances per caseta de pirotècnia.
12. Compra de copiadora de plànols multifunció.
13. Despesa pel servei de traducció i transcripció document més antic dipositat a l’Arxiu
Municipal.
14. Eliminació de documentació de l’Arxiu Municipal.
15. Aprovació contractació d’una empresa per a la neteja dels vehicles de la Policia Local.
16. Aprovació factura adquisició vestuari laboral del a Brigada de Serveis.
17. Aprovació del pressupost pels treballs de senyalització viària als nuclis de Ribes i les
Roquetes.
18. Adjudicació dels treballs de topografia per a l’actuació d’adequació de supressió de
barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat del c. Cid Campeador de les
Roquetes.
19. Aprovar la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució del
tancament del camp de futbol de la zona esportiva Bosc de Plaça.
20. Certificació d’obra núm.: 6 i última, supressió de barreres arquitectòniques a les
cruïlles dels carrers Marañón, Sitges i Lluís Companys del nucli de Ribes.
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 1 de setembre de 2016
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