Ajuntament
Sant Pere de Ribes

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 18 DE NOVEMBRE DE 2014
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta APROVADA (11/11/2014)
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
3.1.- Targeta aparcament Sr. J.T.M i Sra. C.M.E APROVAT
3.2.- Assabentats canvi titularitat d’activitats

APROVAT

ÀREA DE PERSONES I CONEIXEMENT
4. Ajuts d’urgència social

APROVAT ( 5 expedients)

5. Pagament a justificar 1r. trimestre dels Centres Oberts APROVAT
6. Despesa i obligació reconeguda a ALVID SLU pels treballs complementaris obra de
pavimentació pista esportiva escola Les Roquetes
APROVAT
ÀREA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
7. Pagaments subvenció casaments

APROVAT

8. Pressupost Promoció Econòmica empresa Menta Creacions Gràfiques APROVAT
9. Relació de factures

APROVAT

10. Retornament fiances

APROVAT

11. Adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques FACe i acceptació
proposta econòmica
APROVAT
12. Bases i convocatòries APROVAT
.- Borsa de treball d’un/a auxiliar administratiu/va, per concurs – oposició de personal
laboral interí i/o de duració determinada
13. Despesa per assistència a judicis

APROVAT

14. Inscripció curs APROVAT
15. Premi de vinculació

APROVAT

16. Anular reserva despeses anunci publicació BOP i DOGC

APROVAT

17. Adjudicació del procediment negociat amb publicitat per a la contractació del
subministrament en la modalitat d’arrendament d’un vehicle grua per al departament de
Governació
APROVAT
18. Plec de clàusules administratives i jurídiques i tècniques pel procediment negociat sens
publicitat per contractar el servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels
edificis i dependències municipals
APROVAT
19. Plec de clàusules jurídic econòmic administratives pel procediment obert per contractar
el subministre d’una escombradora per a la neteja viària i el seu servei de reparació i
manteniment integral APROVAT
20. Proposta d’honoraris professionals per a la redacció de memòries valorades per a la
supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat
APROVAT
21. Adjudicació treballs de redacció del projecte executiu i de legalització de les
instal·lacions del TEATRE del nucli de les Roquetes
APROVAT

22. Bonificació taxes i retorn de fiança
parlar amb Secretaria)
23. Llicències d’obres

APROVAT

APROVAT (amb esmenes, abans de notificar

