
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 22 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. Servei formació programa nòmines a personal vari.

3.1.2. Modificació contracte Serveis ornamentació i enllumenat Nadalenc.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1.  Ajuts tractaments Terapèutics.

4.1.2.  Ajuts menjador gent gran mes de juny 2019.

4.1.3.  Ajuts menjador gent gran mes de juliol 2019.

4.1.4.  Ajuts menjador gent gran mes d’agost 2019.

4.1.5.  Ajuts menjador gent gran mes de febrer 2019.

4.1.6.  Ajuts per colònies escolars de Escola Escursell. 

4.1.7.  Ajuts socials per Escoles Bressols Privades.

4.1.8.  Ajuts per colònies escolars de Escola Tiana. 

4.2. Joventut:



4.2.1.  Rectificació dels acords d'atorgament d'ajuts socials per a joves inscrits al 
kfti pels mesos de març a juny 2019.

4.3. Educació:

4.3.1. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Cultural i 
d’Educació de persones adultes Jaume Tuset.

4.3.2. Matriculats setembre 2019 escoles bressol.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1.   Autorització gual i lliurament placa, al carrer nord, 56.

5.1.2.  Aprovació certificació núm. 2 i última de les obres de substitució de la 
fusteria exterior a l’Escola Josep Mª Ginesta, fase 1.

5.1.3.   Autorització gual i lliurament placa , al carrer Puigmal, 25.

5.1.4.   Aprovació projecte reparació coberta Escola Enric Tatché i Pol.

5.1.5. Aprovació augment amidament i certificació tercera i última obres 
reparació i canvi d’ús de pistes esportives al poliesportiu municipal.

5.1.6.   Aprovació certificació d’obres núm. 4 de les obres de tancament de façana   
de la pista de grades del poliesportiu municipal.

5.1.7.   Devolució de garanties per les obres de d’ampliació d’edifici industrial per 
a pistes de pàdel a l’avinguda del Riu Ripoll, 39-41.

5.1.8.  Devolució de garantia de residus per les obres de construcció d’una nau 
per taller de manteniment i venda d’accessoris de vehicles al sector 
Baricentro.

5.1.9.  Aprovació projecte remodelació àrea jocs infantils a la plaça el molí.

5.1.10. Modificat projecte de condicionament oficines municipals.

5.1.11. Aprovació certificació d’obres núm. 3 de les obres de condicionament 
d’oficines municipals.

El secretari accidental
Emiliano Mora Labrada  

Ripollet, a data de la signatura digital
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