Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 5 DE MAIG DE 2015

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ÀREA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4. Ajuts d’urgència socials
5. Devolució de rebuts del Servei de Teleassistència Gent Gran
6. Despeses activitats de sensibilització en matèria d’igualtat entre dones i homes
7. Avançament per a fer el pagament del cost del tren i les entrades al museu MIBA
8. Justificant núm. 34 subvencions preu públic llar d’infants L’Espígol
9. Contractació serveis assessorament tècnic en matèria de jubilació
10. Aprovació de les factures presentades en relació al manteniment dels ascensors de
l’escola Sant Eulàlia i el muntacàrregues de l’escola Les Roquetes
11. Pressupost per la reparació de les fuites d’aigua aparegudes al sistema de calefacció
de l’escola El Pi
12. Plec de clàusules administratives del contracte per a la gestió indirecta de
l’explotació sota la modalitat de concessió, del servei d’escola bressol municipal
L’Espígol de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i inici de licitació
ÀREA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
13. Relació de factures
14. Autorització de despeses Promoció Econòmica
15. Compensació fiança GOOD HOME, SL
16. Retornament fiances
17. Instàncies Rendes
18. Despesa per assistència a judicis
19. Adjudicació del contracte de subministrament de programari i de llicències
informàtiques
20. Aprovació plec de clàusules i inici licitació, subministrament vehicle turisme destinat
a la Policia Local mitjançant renting
21. Adjudicació del contracte de subministrament d’una escombradora per a la neteja
viària i el seu servei de reparació i manteniment integral
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22. Certificació d’obra “Millora de les instal·lacions al quadre 19 de l’enllumenat del nucli
de Les Roquetes”
23. Desestimar el recurs de reposició contra la resolució de la justificació i pagament de
la subvenció municipal per a la conservació i rehabilitació de façanes 2014
24. Llicències d’obres (390505)
25. Suspensió tramitació llicències núm. 53/2015 i 49/2015
L’Alcalde
Lluís Giralt i Vidal
Sant Pere de Ribes, 30 d’abril de 2015

