Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 9 de febrer 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. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres RESTEN ASSABENTATS
2. Llicències i peticions diverses RESTEN ASSABENTATS
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
3. Aprovació de RC i ajuts d’urgència social justificats APROVAT
4. Aprovació de retenció de crèdit en el marc del contracte juny 2020 / juny 2021 de la
Plataforma Markerplace a prop de venda online APROVAT
5. Aprovació 2on atorgament ajuts a l’escolarització per assistència i menjador de les llars
d’infants municipals, curs escolar 2020/2021 APROVAT
6. Justificació subvenció nominal al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Santa
Eulàlia per a l’any 2020 APROVAT
7. Aprovació justificació subvenció nominal 2020 Hermandad de Nuestra Señora del Rocio de
la Comarca del Garraf APROVAT
8. Acceptació del fons de prestació “Pla de Reactivació de l’Ocupació” per al 2021, en el Marc
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 APROVAT
9. Aprovació desestimació a Node Garraf de compensació de la quota 2020 amb subvenció
APROVAT
10. Aprovació autoritzacions despesa de les quotes de subcomunitat del mercat municipal La
Sínia, dels espais disponibles i la sala polivalent, any 2021 APROVAT
11. Aprovació i autorització de despesa per a l’ampliació d’horari del servei d’assessorament
jurídic en matèria d’estrangeria (GEE) APROVAT
12. Aprovació atorgament i justificació de l’ajut de llibres i material escolar per al curs
2020/2021 (GEE) APROVAT
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
13. Relació de factures (03_21)

APROVAT

14. Retornament de fiances Rendes (GEE)

APROVAT
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15. Validació despeses (GEE) APROVAT

ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
16. Aprovació del pressupost núm. 7236_v2 de lloguer d’equips portàtils a la Casa de la Vila
(GEE) APROVAT
17. Llicències (080209) APROVAT

URGÈNCIES
1.

Aprovació pagament taxes per a la modificació de dades al Registre de centres i
entitats de formaci´del SOC. APROVAT
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
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