Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 26 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: 29 de desembre de 2020
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Aportació any 2021 per a la gestió de la televisió digital local pública del Garraf
5. Pagament taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte a les activitats de prestació
dels serveis de comunicació audiovisual (exercici 2020)
6. Aprovació aportació quota de l’any 2021 dels serveis centrals de la Mancomunitat Penedès
Garraf (de gener a desembre)
7. Validació autorització i disposició de despeses 2021 – Òrgans de Govern (2)
8. Validació autoritzacions i disposicions de despeses i autoritzacions per l’any 2021- Mitjans
de Comunicació
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
9. Aprovació de la justificació de la segona bestreta de la subvenció de l’Associació de
Voluntaris de Sant Camil per desenvolupar el Projecte Ajut Solidari durant el 2020
10. Validació autorització i disposició de despesa 2021 – Gent Gran
11. Validació autoritzacions i disposicions de despeses 2021 – Consum
12. Validació autoritzacions i disposicions de despeses 2021 – Salut
13. Validacions autorització i disposició de despesa 2021 – Serveis Socials
14. Aprovació acceptació de la subvenció programa de formació amb compromís de
contractació per entitats de formació convocatòria 2020 (Programa SEFED FCC 2020)
15. Aprovació actes culturals Sant Eulàlia 2021
16. Aprovació retenció de crèdit ajuts llibres i material escolar, curs 2020/2021
17. Aprovació retenció de crèdit subvencions estudis post obligatoris, curs 2019/2020
18. Validació autorització i disposicions de despeses 2021 – Cultura i Joventut
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19. Validació autorització i disposicions de despeses per l’any 2021 – SEFED
20. Aprovació del pressupost pel servei de coordinació del projecte d’intervenció educativa
“Joves i Medi Obert “ pel període gener 2021 – juliol 2021 (GEE)
21. Justificacions subvencions nominals per al manteniment ordinari i reparacions de les
escoles “ Les Parellades” i “El Pi” per a l’any 2020
22. Aprovació justificació subvenció nominal 2020 “Entitat Amical Mauthausen”
ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
23. Relació de factures (01_21)
24. Retornament de fiances Rendes (GEE)
25. Retornament Tresoreria (GEE)
26. Validació despeses (GEE)
27. Aprovació AD’S de l’any 2021 dels contractes plurianuals del servei (informàtica)
28. Reducció de jornada (GEE)
29. Excedència voluntària (GEE)
30. Prorroga assumpció funcions major responsabilitat
31. Validació autoritzacions lloguer de solar per destinar-lo a dipòsit municipal
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
32. Reparació sistema de climatització VRF Casa de la Vila (GEE)
33. Validació despesa 2021 lloguer habitatge C. Nou, 34, esc. A, 1r 1a
34. Validació despesa 2021 lloguer habitatge Almogàvers 1, 1r 1a
35. Validació despesa 2021 lloguer habitatge C. Juan de la Cierva 6, 1r 3a
36. Donar compte a la JGL del contingut de l’informe de l’auditoria de l’enllumenat públic de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes realitzada a l’empresa concessionària SECE SA i
requeriment d’esmenes
L’alcaldessa
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 21 de gener de 2021
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