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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/25

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / de juliol / 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'obigacions (Expedient
2615/2020)
3. Contracte administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos
laborals per el exercicis 2020-2024 (Expedient 2799/2019)
4. Adjudicació del contracte de serveis d'assistència lletrada i assessorament
jurídic a FJM Advocats (Expedient 1924/2020)
5. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a
favor de l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès
(Expedient 2509/2020)
6. Aprovar l’Addenda al Contracte Programa subscrit amb el DTASF, per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de
la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020 (Expedient 2614/2020)
7. Aprovar les bases generals dels Premis Excel·lència 2020 (Expedient
1954/2020)
8. Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i els centres
educatius de primària i secundària del municipi per establir el marc de
col·laboració (Expedient 2422/2020)
9. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 actuació - Promoció de la Salut
(Expedient 2628/2020)
10.Aprovar l’acceptació de l’ajut del programa sectorial per la millora de camins
municipals de la Diputació de Barcelona (Expedient 2370/2020)
11.Aprovació de la sol·licitud d’indemnització per danys i perjudicis a causa de la
suspensió del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment de
neteja de jardins i espais municipals (Expedient 1734/2020)
12.Sol·licitud i Justificació de les operacions d’actuacions de millora urbana i
social de l’AMB 2016 - 2019 (Expedient 2081/2018)
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

13.Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a
favor de l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès
(AIGMB) (Expedient 1859/2020)
14.Justificació de Subvenció directa a l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Badia del Vallès l´Oreneta (Expedient 4720/2019)
15.justificació de la concessió de les subvencions per concurrència competitiva a
les entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès (Expedient
905/2020)
16.Justificació subvenció del programa “Contractació de joves en pràctiques” de
la Garantia Juvenil (Expedient 2432/2020)
17.Temes d'urgència
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