Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 31 DE MARÇ 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. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’àmbit de Benestar Social 2015 Codi XGL 15/Y/201823
6. Aportació de la quota anual del Consell Català del Moviment Europeu 2014
7. Programació del Centre Cívic l’Espai i de l’Hotel d’Entitats a les Roquetes per als
mesos de març a juny de 2015
8. Pagament quota anual arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)
9. Autorització obertures noves aules a les llars d’infants municipals
10. Atorgament subvencions preu públic servei llars d’infants municipals curs escolar
2014 exp. 3/2015, 4/2015, 96/2014 i 22/2014
ÀREA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
11. Relació de factures
12. Instàncies Rendes
13. Autoritzacions de despesa Recursos Humans
14. Reducció de jornada
15. Inscripció cursos
16. Aportació econòmica 2015 LOCALRET
17. Designació coordinador en matèria de Seguretat i Salut i aprovació pla de seguretat
“Millora de les instal·lacions al quadre 17 de la Plaça Llobregat de l’enllumenat públic
de les Roquetes”
18. Autorització i disposicions despeses anuals Mancomunitat Intermunicipal Penedès
Garraf per a l’exercici 2015 i aprovació factures per aquests conceptes
19. Adjudicació del control fitosanitari de l’arbrat viari, jardins públics i zones periurbanes
i el control de plagues dels parcs dels gossos
20. Autorització i aprovació de les factures pel servei de connexió i manteniment alarmes
intrusió dels edificis municipals gener i febrer 2015
21. Factures Renting grua policia local 9056 GZY
22. Plec de clàusules administratives particulars del procediment negociat sense
publicitat per adjudicar les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
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públic del quadre de comandament i protecció núm. 9 del nucli de Ribes, i inici de la
licitació
23. Plec de clàusules administratives particulars del procediment negociat sense
publicitat per adjudicar les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic del quadre de comandament i protecció núm. 22 del nucli de Ribes, i nou
enllumenat del C/ Agricultura del nucli de les Roquetes, i inici de la licitació
24. Denegació llicència 358/2014 i retorn imports
25. Certificació d’obres
26. Caducitat sol·licitud 1a uti Blaumar 2-12
L’Alcalde
Lluís Giralt i Vidal

Sant Pere de Ribes, 27 de març de 2015

