Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 19 de gener de 2021, a les
16:00 h. de forma telemàtica, per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen.
Si no fos possible celebrar la sessió el dia i hora indicats, resta automàticament convocada dos
dies desprès.
Us ho fem saber per tal de que us connecteu telemàticament a la sessió indicada, o en cas de
no poder-hi connectar, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia – Presidència.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta: 22 de desembre de 2020 APROVAT
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
3. Llicències i peticions diverses RESTEN ASSABENTATS

ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
4. Validació autoritzacions i disposicions de depeses 2021 Igualtat, Feminisme i LGTBI
APROVAT
5. Validació autoritzacions i disposicions de despeses i autoritzacions per l’any 2021 Promoció
Econòmica APROVAT
6. Validació autoritzacions i disposicions de despeses i autoritzacions per l’any 2021 Educació
APROVAT
7. Validació autorització i disposicions de despeses i disposicions per l’any 2021 Esports
APROVAT
8. Aprovació actes culturals Sant Pau 2021. APROVAT
9. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de Cap d’Any 2019. APROVAT
10. Aprovació del balanç de tancament de les activitats de Cap d’Any a Roquetes 2019
PENDENT
11. Aprovació justificació subvenció 2020 contracte Programa 2020 de l’Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya APROVAT
12. Justificació subvenció nominal per al manteniment ordinari i reparacions de l es escoles
“Mediterrània” i “Els Costarets” per a l’any 2020 APROVAT
13. Aprovació de l’acceptació d’atorgament de subvenció programa Ubicat 2020 i aprovació del
conveni de col·laboració entre el Soc i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el marc del
programa Soc-Ubicat APROVAT
14. Denegació atorgament de l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2020/2021 (GEE)
APROVAT

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat w w w . s a n t p e r e d e
ribes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
15. Retornament de fiances Rendes (GEE)

APROVAT

16. Productivitats APROVAT
17. Validació autoritzacions i disposicions de despeses per l’any 2021 Governació APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
18. Llicències d’obres APROVAT

URGÈNCIES
-

Contracte menor per a la recollida i transport de residus voluminosos abocats a la vía
pública en espera de l’adjudicació del contracte del servei de recollida, transport i gestió
de residus localitzats en punts d’abocaments incontrolats del terme municipal de Sant
Pere de Ribes, actualmente en tramitació. APROVAT

L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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