Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/7

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / de febrer / 2021 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 659/2021)
3. Aprovació Addendes de pròrroga Conveni de Col·laboració amb l'Agència
catalana de l'habitatge (Expedient 537/2021)
4. Aprovació de l'Addenda 2020 Conveni EAIA 2020-2023 (Expedient 483/2021)
5. Aprovació de la justificació dels ajuts del catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona per l'any 2020 per actuaciions en l'Àrea de Salut Pública
(Expedient 393/2021)
6. Aprovació justificació i pagament del 20 % de la subvenció del conveni amb
Aldees Infantils SOS 2020 (Expedient 4416/2020)
7. Aprovació de la despesa dels premis al Concurs d’aparadors Nadal 2020.
(Expedient 3592/2020)
8. Aprovació de la novació del contracte d’arrendament del local comercial
número 128, ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 5. (Expedient 280/2021)
9. Aprovació de la bonificació del 50% en el preu del lloguer del local comercial
núm. 74 ubicat a l’avinguda Burgos, núm.2. (Expedient 329/2021)
10.Aprovació despesa, corresponent a l’any 2021, referent al contracte neteja
dependències municipals per part de l’empresa Sacyr Facilities, S.A. (exp.
1529/2018)
11.Autorització d'us privatiu d'un bé demanial municipal per al projecte “La Botiga
Online del Mercat Municipal” subjecte a una subvenció de la Diputació e
Barcelona. (Expedient 2802/2020.)
12.Aprovació de la remesa d’ajuts de menjador escolar corresponents a l’últim
trimestre, que restaven pendents de 2020 (Expedient 68/2021)
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13.Prestacions Econòmiques de Serveis Socials - ajuts d’urgència social de
Febrer de 2021 (Expedient 616/2021)
14.Prestacions Econòmiques de Serveis Socials - Ajuts per a la integració de la
infància i l’adolescència (Expedient 549/2021)
15.Aprovar el contracte menor de Serveis dels Plans d’Igualtat, amb l'empresa
L'ESBERLA, SCCL (Expedient 275/2021)
16.Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de
despeses fotocòpies Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva (Expedient 529/2021)
17.Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de
despeses fotocòpies Biblioteca Vicente Aleixandre durant tot l'any 2021
(Expedient 344/2021)
18.Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de
despeses fotocòpies Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva (Expedient 312/2021)
19.Aprovació de l’autorització i despesa derivada del contracte administratiu de
serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de l'Àrea
d’economia durant l'exercici 2021 (Expedient 580/2021)
20.Aixecar parcialment la suspensió del contracte administratiu de serveis de
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les
instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès amb efectes del dia
08/02/2021 (Expedient 1845/2020)
21.Temes d'urgència
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