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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/19

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / de maig / 2019 a les 13:30

Lloc

Sala de sessions
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació ajuts d'urgència social juny 2019 (habitatge) (Expedient 2159/2019)
3. Aprovació ajuts d'urgència social juny 2019 (transport) (Expedient 2157/2019)
4. Aprovació targetes moneder juny 2019 (Expedient 2144/2019)
5. Aprovació ajuts urgència social juny 2019 (Expedient 2143/2019)
6. Aprovació de pagaments a justificar per activitats del servei d'acció
comunitària inclusiva (Expedient 2126/2019)
7. Contractacions Patrimonials. Adjudicació i formalització de la concessió
administrativa del magatzem del mercat municipal núm. 54. (Expedient
1825/2019)
8. Contractacions Patrimonials. Adjudicació i formalització de la concessió
administrativa de les parades del mercat municipal núm. 150-151. (Expedient
1753/2019).
9. Aprovació atorgament subvencions nominatives per a entitats (Trobadia Festa
Major) (Expedient 1731/2019)
10.Renovació de les autoritzacions administratives del marcat ambulant i
aprovació del Padró 2019 (Expedient 417/2019)
11.Declaracions Responsables o Comunicacions d'Activitat. Comunicació prèvia
de canvi de titularitat de l’activitat comercial del local núm. 130. (Expedient
3011/2018)
12.Aprovació resolució procediment de responsabilitat patrimonial 1813/2018
(Expedient 1813/2018)
13.Ordenació pagament subvenció nominativa programa Enfeinat't (Expedient
3255/2017)
14.Pròrroga contracte administratiu serveis de manteniment aparells elevadors i
escales mecàniques (Expedient 2730/2016)
15.Modificació no prevista del preu del contracte administratiu reservat de
serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures municipals
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

B) Activitat de control
C) Precs i preguntes
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(Expedient 2063/2019)
16.Contractacions Patrimonials. Adjudicació i formalització de la concessió
administrativa de les parades del mercat municipal núm. 41-46. (Expedient
1849/2019)
17.Justificació SAD Dependència 2018 (Expedient 2240/2019)
18.Aprovació atorgament subvencions per concurrència competitiva a les entitats
2018 (Expedient 10/2019)
19.Aprovació reclamació del deute per part de la Diputació de Barcelona de les
Agendes Escolars i Calendaris del curs 2018-2019 (Expedient 3221/2017)
20.Ampliació d'homologació d'especialitats dels espais del centre per impartir
accions de formació ocupacional (Expedient 2201/2019)
21.Aprovació emissió factures per el lloguer d'aules homologades amb "ITEM
FORMACIÓ" (Expedient 2055/2019)
22.Aprovació subvenció nominativa amb la Llar del Jubilat i pensionista
(Expedient 1108/2019)
23.Aprovació contracte menor pel subministrament de menus infantils pel Casal
d'Estiu 2019 (Expedient 702/2019)
24.Aprovació pagament a justificar per despeses de festa major (Expedient
2161/2019)
25.Aprovació Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació Tumenge
Cali per la cessió d'ús d'un espai al Casal dels Infants (Expedient 1209/2019)
26.Contractacions Patrimonials. Incorporació de les concessions administratives
núm. 47-48-49; 107-108 i 79 del Mercat Municipal. (Expedient 2261/2019).
27.Subvencions Directes o Nominatives. Conveni de Col·laboració amb
l’Associació de de Comerciants de Badia del Vallès.(Expedient 1935/2019.).
28.Contractacions Patrimonials. Canvi de titular del local comercial núm. 96.
(Expedient 1839/2019)
29.Contractacions Patrimonials. Esmena error participació preu traspàs de les
concessions administratives de les parades del mercat municipal núm. 45-50.
(Expedient 1733/2019)
30.Contractacions Patrimonials.Traspàs del local comercial núm. 45.(Expedient
1596/2019)
31.Aprovació despesa i pagament de les dietes dels membres de les Meses
Electorals - Generals 2019 (Expedient 636/2019)
32.Aprovació liquidació del deute amb la Diputació de Barcelona pel
subministrament de llibres al Club de lectura durant el 2018 (Expedient
69/2019)
33.Aprovació procediment de responsabilitat patrimonial (Expedient 1955/2018)
34.Temes d'urgència

