Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/18

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

3 / de juny / 2020 a les 10:00

Lloc

Sala de sessions
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://badiadelvalles.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions
(Expedient 1967/2020)
3. Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions pel
pagament de l’IVTM dels vehicles de la Brigada (Expedient 1832/2020)
4. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d´Educació de la
Generalitat de Catalunya (Expedient 1811/2020)
5. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO
de la relació núm. 111/2020 en concepte de despeses i comissions bancàries
relatives a OPA exercici 2018 (Expedient 187/2020)
6. Contractacions Patrimonials. Iincorporació de les concessions administratives
núm. 30; 86-87; 91-92-93-94; 126 i 155-156 del Mercat Municipal al
procediment d'adjudicació directa. (Expedient 1652/2020).
7. Bonificació o Exempció Tributària. Mesures de suport als restaurants, bars i/o
cafeteries de Badia del Vallès pels efectes esdevinguts pel COVID-19.
(Expedient 1894/2020).
8. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels
ajuts de menjador escolar per al curs 2020/2021 (Expedient 1877/2020)
9. Aprovació prestacions econòmiques de Serveis Socials de targetes transport
Gent Gran 2020 (Expedient 528/2020)
10.Alliberació de crèdit ajuts menjador (de gener a juny 2020) (Expedient
298/2020)
11.Bonificació o Exempció Tributària. Aprovació de mesures de suport al comerç
local a causa dels efectes esdevinguts pel COVID-19. (Expedient 1639/2020).
12.Modificació del contracte administratiu de l’obra d'adequació locals adjacents
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al centre cívic (Expedient 1830/2020)
13.Aprovació de la primera pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Badia del
Vallès i l’Associació Tumentge Cali per a la cessió d’un espai ubicat al recinte
on es troba el Casal d’Infants (Expedient 1843/2020)
14.Aprovació de la modificació dels horaris de tancament de les terrasses durant
l’estat d’alarma.(Expedient 1972/2020).
15.Resolució del contracte de serveis d'Assistència lletrada i assessorament
legal. (Expedient 1751/2020)
16.Aprovar la presentació de la justificació de les activitats consignades a
l’Addenda 2019 del Contracte Programa mitjançant la presentació de les
fitxes RUDEL (Expedient 1941/2020)
17.Temes d'urgència
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