Ajuntament
Sant Pere de Ribes

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DEL DIMARTS 25 DE NOVEMBRE DE 2014
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta de data 18/11/2014 i correcció error material a l’acta 28/10/2014
APROVAT
2. Comunicats oficials, Butlletins i altres

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

3. Llicències i peticions diverses
3.1.- Concessió targeta aparcament Sr. V.R.R.
3.2.- Atorgament llicències gos perillós

APROVAT

APROVAT (2 expedients)

4. Pagament de la quota 2014 com a membres del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
APROVAT
5. Justificació activitats de suport estiu 2014

APROVAT

6. Justificació ajuts llibres/material escolar P-3, P-4 i P-5 curs 2014/2015 APROVAT
7. Justificació ajut de suport per activitats extraescolars curs 2013/14 (exp. 2010/556)
APROVAT
8. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis octubre 2014

APROVAT

9. Justificacions subvencions ordinàries “Ball de Bastons de Ribes”, “Centre Parroquial”
“Petits Diabòlics”, “Els Xulius” i “Castellers de les Roquetes”
APROVAT (5
expedients)
10. Adjudicació del contracte menor per a la realització del protocol d’Atenció en situacions
de violència masclista i de gènere
APROVAT
11. Baixa de vehicles d’abandonament i de renuncia
12. Aprovació bases i convocatòria

APROVAT (2 expedients)

APROVAT

.- Borsa de treball d’Agent de Policia Local
13. Assignacions regidors municipals octubre 2014
14. Retornament fiances

APROVAT

APROVAT

15. Relació de factures i altres depeses

APROVAT

15.2.- Aprovació factura de l’assessorament de qualitat de l’empresa taller de recursos al
SEFED
APROVAT
15.3.- Anul·lació de la factura núm. 16 d’Indiana Santos Godoy

APROVAT

16. Bossa de servei per serveis de consultoria 2014

APROVAT

17. Autorització de despeses Promoció econòmica

APROVAT

18. Compensació del deute AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, SA
19. Denegar a l’empresa IBERMODUL, SA petició realitzada

APROVAT

APROVAT

20. Adquisició maquinària pel treballs de jardineria APROVAT
21. Treballs pel tractament de tèrmits a la fusta de la Llar d’infants el Cargol
APROVAT
22. Declaració d’extemporaneïtat per la subvenció per la conservació i rehabilitació de
façanes 2014 APROVAT
23. Subministrament de 8 escàners i 8 mòduls USB de connexió dels mateixos en xarxa
APROVAT
24. Adjudicació dels treballs per la millora de la pavimentació asfàltica dels vials al nucli de
Roquetes
APROVAT
25. Adjudicació de la memòria valorada “Reposició de cable elèctric robat i reparacions de
l’enllumenat públic a la urbanització de Mas Alba “
APROVAT

26. Adjudicació treballs d’estudi de patologies i propostes d’intervenció amb valoració
econòmica del Teatre de les Roquetes
APROVAT
27. Llicències d’obres

APROVAT

28. Aprovar les memòries valorades Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
als nuclis de Ribes i Roquetes APROVAT
29. Adjudicació dels treballs de reparació de la coberta i l’arranjament del pati de la llar
d’infants El Cargol
APROVAT
30. Plec de clàusules jurídic econòmic administratives que regiran el procediment negociat
sense publicitat per adjudicar les obres de rehabilitació de l’edifici del Castell de Ribes
APROVAT
31. Adjudicació del procediment negociat sense publicitat per a la contractació del
subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle turisme destinat a la
Policia Local per al Departament de Governació
APROVAT
32. Liquidacions per consums elèctrics del bar del pavelló de Ribes corresponents al primer
i segon trimestre 2014 APROVAT
33. Plec de clàusules administratives i jurídiques i tècniques procediment negociat sense
publicitat per contractar el servei d’instal·lació i connexió a central receptora i
manteniment intal·”lacions de seguretat edificis municipals
APROVAT
34. Ampliar autorització de despeses i adjudicar la realització de treballs de poda i
desbrossada a Mas Alba, els voltants de l’Ermita de Sant pau i la rambla del Garraf
APROVAT
35. Ampliació de l’A.4193 (edificis municipals)

APROVAT

36. URGÈNCIES:
36.1.- Modificació de pressupost APROVAT
36.2.- Despesa per lloguer de 18 gàbies amb fundes, camió i xofer per trasllat
documentació arxiu
APROVAT
36.3.- Ballada de sardanes amb les cobles Marinada i Ciutat de Cornellà programació
Centre Cívic l’Espai i de l’Hotel d’Entitats a les Roquetes el dia 29 de novembre de
2014
APROVAT

