Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2015
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost
ÀREA DE PERSONES I CONEIXEMENT
5. Ajuts d’urgència socials
6. Anul·lació de rebuts del Servei de Teleassistència Gent Gran
7. Proposta obertura dels patis de les escoles públiques de primària els caps de
setmana, projecte “Patis Oberts”
8. Despeses activitat escola municipal de persones adultes: sortida alumnes de Ribes i
Les Roquetes al Teatre Nacional de Catalunya
9. Balanç de tancament de la caixa efectuada pel servei de bar, amb motiu de les
activitats de carnaval a l’envelat de Can Puig
10. Conveni per la manteniment ordinari i reparacions de l’escola “Els Costarets” per a
l’any 2015
11. Justificació subvenció nominal 2014 “Associació de Festes Populars de les
Roquetes” per a la coordinació i dinamització dels actes de Reis, Santa Eulàlia,
Carnaval, San Joan i Carnaval d’Estiu 2014
12. Conveni que regula la subvenció nominal 2015 a l’entitat ““Associació de Festes
Populars de les Roquetes” per a la coordinació i dinamització dels actes de Reis,
Santa Eulàlia, Carnaval, San Joan i Carnaval d’Estiu 2015
13. Acceptació del retorn de material i aprovació del deute pendent en concepte del
material no retornat de la concessió del bar del Camp de Futbol de Ribes 2008/2013
14. Justificació subvenció nominal de comerç 2014 “Fem Ribes”
15. Justificació subvenció nominal 2014 manteniment escola “Santa Eulàlia”
ÀREA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
16. Relació de factures
17. Aprovació Padró taxa per inspecció calderes de vapor, transformadors , ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments industrials i
comercials 2015
18. Retornament fiances
19. Compensació deutes
20. Plec de clàusules per a la contractació de la pòlissa d’assegurances de
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21. Contractació pòlissa assegurances contingències pera la X Edició de la Fira
Agromercat 2015 a Ribes
22. Quota Associació Catalana de Municipis (ACM) 2015
23. Inscripció cursos
24. Excedència voluntària
25. Contracte serveis domini INTERNET
26. Contracte serveis manteniment T-SYSTEMS
27. Contracte serveis manteniment GRUPO CASTILLA
28. Contracte serveis manteniment ITEC
29. Plec de Clàusules Jurídic Administratives procediment obert amb modalitat de
regulació harmonitzada pel servei de Telecomunicacions (veu i dades), i inici de
licitació
30. Adjudicació del servei d’instal·lació i connexió a central receptora i manteniment de
les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels edificis municipals
31. Inventari general de jardineria
32. Acceptació oferta de “Línia Directa Aseguradora” indemnització danys ocasionats
arbres av. Sitges de Mas Alba
33. Acceptació cessió gratuïta parcel·la Can Marcer de la Penya de Valles Altos
34. Innecessarietat DH Doctor Cuadras 16
35. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per les obres de reparació de la
galeria de la façana posterior de l’edifici de propietat municipal situat al C. del Pi
núm. 24 cedit en ús a la Fundació Inform
36. Audiència prèvia a l’arxiu de l’expedient d’adequació ambiental 39/2005 PLASTCOLOR, SA
37. Llicències d’obres
38. Plec de clàusules jurídic administratives que regiran l’expedient de contractació, per
procediment negociat amb publicitat, obres del projecte bàsic i executiu de la
reparació de l’estanqueïtat estructural, adequació de les instal·lacions i millora de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de l’equipament municipal
Centre Cívic EL LOCAL
L’Alcalde
Lluís Giralt i Vidal
Sant Pere de Ribes, 20 de març de 2015

