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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/6

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de febrer / 2020 a les 10:00

Lloc

Sala de sessions
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions
(Expedient 560/2020)
3. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits operacions pendents
d'aplicar al pressupost 2020 (Expedient 608/2020)
4. Aprovació aplicació al Pressupost del 2020 d'operacions pendents d'aplicar al
Pressupost del 2019 (Expedient 557/2020)
5. Aprovació Convocatòria i Bases de les prestacions socials pobresa energètica
2020 (Expedient 23/2020)
6. Aprovació Convocatòria i Bases de les prestacions per la integració d'infància
i adolescència 2020 (Expedient 24/2020)
7. Aprovació proposta de despesa pel Servei d'Atenció Domiciliària (Expedient
644/2020)
8. Aprovació ajuts de menjador escolar corresponents al mes de novembre de
2019 (Expedient 5052/2019)
9. Reserva crèdit Servei Atencio Domiciliària dependència 2020 (645/2020)
10.Aprovació reserva de crèdit pel servei de teleassistència 2020 (Expedient
481/2020)
11.Aprovació despesa d'ajuts de menjador escolar corresponents al mes de
desembre de 2019 (Expedient 5249/2019)
12.Contractacions Patrimonials. Canvi de destinació de les parades del Mercat
Municipal núm. 42-44 i 46. (Expedient 346/2020).
13.Contractacions Patrimonials. Ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43 i 44.
(Expedient 345/2020).
14.Contractacions Patrimonials. Ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat núm. 47-48 i 49. (Expedient
344/2020).
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15.Revisió d'ofici per part de l'administració expedient 4958/2019 d'atorgament
de subvencions per les entitats de Badia del Vallès (Expedient 238/2020)
16.Aprovació proposta de despesa contracte COMAC corresponent al període
de l'1 de gener al 30 de juny de 2020 (Expedient 1424/2018)
17.Adhesió al contracte derivat 2015.05 D2 de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU (Expedient 436/2020)
18.Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de
gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i
correctiu mensual de l’elevador del pàrquing municipal per part de la
companyia ORONA, SOC. COOP (Expedient 383/2020)
19.Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de
gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i
correctiu mensual dels aparells elevadors dels diferents edificis i equipaments
municipals, per part de la companyia ORONA, SOC. COOP (Expedient
382/2020)
20.Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de
gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i
correctiu mensual de les escales mecàniques per part de la companyia
ORONA, Soc. Coop (Expedient 380/2020)
21.Aprovació transmissió d'autorització administrativa de la parada del Mercat
Ambulant núm. 174 (Expedient 478/2020)
22.Contractacions Patrimonials. Finalitazació expedient de traspàs local
comercial núm. 30 per caducitat. (Expedient 4432/2019).
23.Aprovació modificació de l'acord de la JGL de 15/01/20 relatiu a la sol·licitud i
justificació de les operacions d'actuacions municipals de millora urbana de
l'AMB 2012-2015 (Expedient 2638/2017)
24.Temes d'urgència

