Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 2 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. Aprovació acta: 12 de gener de 2021
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Comunicacions prèvies llicències obres i activitats
5. Donar compte relació despeses menors
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
6. Relació aportació grups polítics municipals per l’any 2021
7. Adjudicació de la gestió dels perfils institucionals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a
les xarxes socials (GEE)
8. Reclamació del danys ocasionats a l’enllumenat públic a l’Av. Mas d’en Serra d’aquest
terme municipal
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Aprovació i disposició de la despesa del Servei de Teleassistència durant 2021
10. Validació autorització i disposició de despesa 2021 PECT Consell Comarcal
11. Aprovació justificació subvenció “Autisme amb Futur” de l’any 2020
12. Validació acceptació i justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona línia 7
“Atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de
la COVID-19” codi recurs 20/X/294448
13. Aprovació de les quotes ordinàries per a l’exercici 2021 del CAAD
14. Contracte menor per cobrir el personal de consergeria dels mesos de gener a juny 2021 del
Centre Cívic El Local (GEE)
15. Justificació de les addendes complementaries al contracte programa entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en matèria de
serveis socials, altes programes i serveis relatius al Benestar Social, per a la implementació
de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la COVID-19 durant l’exercici
2020
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16. Justificació subvenció nominal per al manteniment ordinari i reparacions de l’escola Les
Roquetes per a l’any 2020
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
17. Modificació pressupost 03/2021
18. Relació de factures (02_21)
19. Retornament de fiances Rendes (GEE)
20. Retornament Tresoreria (GEE)
21. Validació despeses (GEE)
22. Aprovació autorització i disposició de la despesa derivada del conveni entre l’ORGT i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
23. Devolució ingressos indeguts carta pagament 202073316, ocupació domini públic amb
taules i cadires, exercici 2020, Bar el Raco del Nieto
24. Aprovació baixes llicències per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, exercici 2021
25. Concessió bonificació part proporcional 4t trimestre i desestimació ingressos indeguts 3r
trimestre, exercici 2020, pel concepte de taules i cadires amb finalitat lucrativa
26. Aprovació padró taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves i
utilització de via pública per a aparcament, carrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2021
27. Aprovació padró taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, corresponent a l’exercici 2021
28. Baixa concessions llicències reserva via pública per entrada i sortida de vehicles – guals
exercici 2020
29. Aprovació retornament import ingrés excessiu rebut 2020002995/3
30. Autorització i disposició despesa complementaria interessos préstecs reintegrables
31. Manteniment vmware CPD Ribes (GEE)
32. Resolució recurs de reposició de la revocació de la llicència d’ocupació de l’espai públic per
terrassa al bar Sin Perdón
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
33. Serveis de recollida d’abocaments incontrolats a la via pública (runa, banals i fibrociment)
(GEE)
34. Convalidar el Pla de seguretat i salut per les obres del projecte executiu del carril bici a
l’Avinguda Montseny del nucli de Mas d’en Serra a Sant Pere de Ribes
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35. Validació fase despesa ADFUT 2021 Regidoria de Medi Ambient
36. Llicències d’obres (070202)
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 29 de gener de 2021
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