Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/16

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / d’abril / 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 1605/2021)
3. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició
i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la següent operació:
O/220210006933 (Expedient 346/2021)
4. Aprovar la justificació de la subvenció del “Finançament del l’àmbit del
benestar social 2020” de la Diputació de Barcelona (Expedient 1527/2021)
5. Aprovar la justificació de la subvenció del “Programa complementari per a la
garantia del benestar social 2020” de la Diputació de Barcelona (Expedient
1511/2021)
6. Aprovar l'acceptació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2020-2021 (Expedient 4413/2020)
7. Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Badia del Vallès l’Oreneta (Expedient 3879/2020)
8. Revocació de l’autorització d'ocupació temporal del bé de domini públic pel
servei de neteja viaria i recollida selectiva de Badia del Vallès (Expedient
3657/2020)
9. Resolució del contracte administratiu de Serveis de substitució de docència
del MF1019_2 (Expedient 1586/2021)
10.Ajuts d’urgència social d’Abril de 2021 (Expedient 1572/2021)
11.Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar corresponents al mes
febrer de 2021 (Expedient 803/2021)
12.Aprovació de la justificació i pagament del conveni marc signat amb la Creu
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Roja a Sabadell de l’exercici 2020 (Expedient 1589/2021)
13.Autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de despeses de
fotocòpies de les impressores ubicades en l’Àrea de dret a la ciutat i agenda
urbana i en Brigada d’obres (Expedient 1496/2021)
14.Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per finançar dispositius i
programari per facilitar el treball remot (Expedient 1549/2021)
15.Justificació subvenció “Finançament extraordinari per al reforç dels
professionals de serveis socials bàsics 2020” de la Diputació de Barcelona
(Expedient 1531/2021)
16.Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre la Fundació
Autònoma Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar en el
projecte Campus Ítaca (Expedient 1261/2021)
17.Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació final del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” 1ª Edició
(Expedient 687/2021)
18.Temes d'urgència

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 7N7FC47SX36A5RFRD7X34FYRP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

