
Senyor alcalde,

De conformitat amb el que estableixen els articles 81 i 82 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, li proposo 
l’ordre del dia següent de la sessió Ordinària a celebrar per la Junta de Govern 
Local el proper dia 15 d'octubre de 2019, a les 10:00 hores. 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Incoació expedient de resolució del contracte de Serveis de 
Telecomunicacions de veu en ubicació permanent, comunicacions mòbils de veu, 
dades i connectivitat de seus, accés a internet i accés públic sense fils, de 
l'Ajuntament de Ripollet.

3.1.2. Aprovació factures extrajudicials - relació 254.

3.1.3. Aprovació factures - relació 271.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Baixa rebut copagament. 

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Col·locació de pilones a la cruïlla dels carrers Balmes – Cot.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Devolució garantia de residus per les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 15.

5.1.2. Devolució de garantia de residus per les obres de construcció d’un habitatge 
plurifamiliar al carrer del Sol, 56-58.



5.1.3. Autorització grua torre al carrer Sant Josep núm. 42 i carrer Sant Salvador 
núm. 45.

5.1.4. Aprovació certificació núm. 1, de les obres de recuperació mediambiental 
de l’entorn fluvial d’un tram de la llera del riu ripoll, fase 1.

5.1.5. Aprovació liquidació danys al patrimoni municipal. 

5.1.6. Aprovació projecte millora eficiència energètica pavelló Joan Creus i pista 
annexa.

5.1.7. Aprovació projecte construcció bar al camp de futbol municipal de Ripollet.

5.1.8. Aprovació projecte reforma de l’enllumenat de la rambla Sant Jordi.

6. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Liquidació taxes any 2018-2019, autoritzacions provisionals d'utilització 
de places d'aparcament municipal el molí i ocupació de l'espai i serveis de les 
zones comunitàries del mercat municipal, com a zona de carrega i descàrrega a 
Mercadona, S.A.

El secretari accidental
Emiliano Mora Labrada  

Ripollet, a data de la signatura digital
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