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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/39 Junta de Govern Local

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 27 / d’octubre / 2017 a les 13:00

Lloc Sala de sessions
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Aprovació de documents comptables (exp. 2783/2017) 
3. Esmena error material metres parada núm 56 del mercat ambulant (Exp. 

2725/2017) 
4. Ajuts d'urgència social agost 2017 (Exp. 2439/2017) 
5. Ajuts Urgència social setembre 2017 (Exp. 2614/2017) 
6. Aprovació targetes moneder juny (Exp. 2416/2017) 
7. Aprovació targetes moneder juliol (Exp. 2430/2017) 
8. Aprovació pagament quota comunitat propietaris local núm. 23 (Exp. 

2730/2017) 
9. Aprovació pagament quota comunitat local núm. 125 (exp. 2741/2017) 
10.Aprovació pagament quota comunitat local núm. 123 (exp. 2736/2017) 
11.Aprovació quota comunitat local núm. 113 (exp. 51/2016) 
12.Contracte menor de revisió anual de tots els sistemes i equips contraincendis 

i de seguretat tant activa, com de seguretat passiva (exp. 2659/2017) 
13.Transmissió de l'autorització administrativa oer a l'exercici de la venda no 

sedentaria lloc núm. 66 (exp. 2626/2017) 
14.Aprovació derrama per l'arranjament del ramal de l'aigua en la comunitat del 

local núm. 114 (av. Eivissa, 10)(exp. 2733/2017) 
15.Sol.licitud subvenció programa complementari Diputació suport a la inversió 

local (exp. 41/2017) 
16.Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració 

Local per a desenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats]
(exp. 2665/2017) 

17.Rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del 
Vallès del local comercial núm. 76(exp. 2721/2017) 

18.Temes d'urgència 
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Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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