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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/4

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

29 / de gener / 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 reconeixement de crèdits d'operacions pendents d'aplicar al
pressupost de 2020 (Expedient 376/2020)
3. Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions
(Expedient 244/2020)
4. Contracte menor per a l'assistència d'un delegat de protecció de dades
(Expedient núm. 4488/2019).
5. Aprovació bases reguladores pel procès de selecció per cobrir amb caràcter
interí el lloc de treball de tresorer/a amb constitució de borsa de treball
(Expedient 259/2020)
6. Aprovació de la despesa corresponent contracte de serveis per la cobertura
de la responsabilitat civil de les autoritats i el personal de l’Ajuntament i dels
seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres electes de
la Corporació (Expedient 5156/2019)
7. Aprovació de la despesa del contracte de serveis per la cobertura de vehicles
(Expedient 4094/2019)
8. Aprovació de la despesa del contracte provat de serveis de mediació
d’assegurances, assessorament professional i assistència tècnica
preparatòria per a l’adjudicació i formalització de contractes d’assegurances
privades, així com a la posterior assistència al tomador, assegurat o
beneficiari de la gestió i execució de dits contractes (Expedient 3016/2019)
9. Contractacions Patrimonials. Incorporació del local comercial núm. 25 al
procediment d’adjudicació directa d’arrendament de locals comercials a Badia
del Vallès.(Expedient 235/2020).
10.Derrama per arranjament de les canonades d’aigua corresponents al locals
comercials núm. 43 i 44. (Expedient 41/2020).
11.Aprovació pagament quota de participació del local comercial núm. 108.
( Expedient 5234/2019)
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

12.Aprovació pagament quota de participació del local comercial núm. 110 ubicat
a l’avinguda Eivissa, núm. 2.(Expedient 4459/2019)
13.Aprovació pagament quota de participació comunitat propietaris local
comercial núm. 112. (Expedient 3732/2019)
14.Aprovació derrama per arranjament de les canonades d’aigua comunitat de
Via de la Plata, 1.(Expedient 4472/2019).
15.Aprovació presentació justificació subvenció OSIC Biblioteca 2019 (Expedient
194/2020)
16.Aprovació despesa any 2020 Ethical Animal Projects,S.L.(Zooethics)
(Expedient 4293/2019)
17.Aprovació despesa any 2020 HELP GUAU (Expedient 4291/2019)
18.Aprovació despesa any 2020 ANTICIMEX 3D sanidad ambiental.(Expedient
4281/2019)
19.Aprovació despesa any 2020 Fundació Tallers Catalunya (Expedient
2163/2019)
20.Temes d'urgència
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