Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/18

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 / de maig / 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 1810/2021)
3. Aprovació d'ajuts d’urgència social de Maig de 2021 (Expedient 1798/2021)
4. Adjudicació i formalització de la concessió administrativa de la parada del
mercat municipal núm. 79. (Expedient 1604/2021.)
5. Aprovar el traspàs del local comercial núm. 72 situat a l’avinguda Burgos,
núm. 4 de Badia del Vallès. (Expedient 1565/2021.)
6. Aprovar el lliurament dels premis Sant Jordi escolar 2020-2021 en espècies,
per un total de 30 alumnes (Expedient 1559/2021)
7. Aprovació de despesa per assegurança Lot1. MAPFRE (Expedient
2952/2019)
8. Reconèixer l´obligació de l´Ajuntament de Badia del Vallès, de l´aportació
anual corresponent a l´exercici 2021, al Programa d'actuacions municipals de
millora urbana de l'AMB (Expedient 1685/2021)
9. Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions pel
pagament dels interessos i recàrrecs en el dipòsit de la fiança a INCASÒL
(Expedient 1532/2021)
10.Acceptar l’atorgament del fons de prestació de la Diputació de Barcelona per
a la Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc) del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Expedient 1743/2021)
11.Acceptar l’atorgament del fons de prestació de la Diputació de Barcelona per
a la Digitalització i condicionament d'equipaments esportius (Pla de xoc) del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Expedient 1742/2021)
12.Aprovar l'acceptació del Fons de prestació de dinamització de l’activitat física
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ANUNCI

i l’esport local, que forma part del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
2021-2023 (Expedient 1741/2021)
13.Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament
número 100 fins l'1 de juliol de 2053 (Expedient 464/2021)
14.Aprovar el contracte menor de serveis per la millora de la convivència a
l’espai públic, mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada en
intervenció social al carrer, amb l'empresa IES MEDIACIO, G.I.C. (Expedient
257/2021)
15.Estimar parcialment la sol·licitud d’indemnització respecte el contracte
administratiu realitzada per l’empresa contractista COMAC ESPORTS I
LLEURE SL en data 16/12/2020 (Expedient 135/2021)
16.Aprovar la concessió i els imports corresponents de l’entrega dels premis
Minerva 2020-2021, a les persones guanyadores pel seu treball de recerca la
disposició i l’obligació (DO) de la despesa (Expedient 651/2021)
17.Temes d'urgència
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