Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/20

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

26 / 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 1971/2021)
3. Aprovació d'ajuts d’urgència social d’integració per la infància i adolescència
de Maig 2021 (Expedient 1905/2021)
4. Aprovació d'ajuts d’urgència social de Maig de 2021 (Expedient 1904/2021)
5. Pagament SAD Comarcal social març 2021 Expedient 1879/2021)
6. Pagament SAD Comarcal DEP març 2021 Expedient 1878/2021)
7. Pagament SAD Comarcal social febrer 2021 (Expedient 1877/2021)
8. Pagament SAD Comarcal dependència febrer 2021 ( Expedient 1876/2021)
9. Pagament SAD Comarcal social gener 2021 (Expedient 1875/2021)
10.Pagament SAD Comarcal Dependència gener 2021 (Expedient 1874/2021)
11.Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 1680/2021)
12.Aprovar l'ampliació de l'import de la convocatòria d'ajuts d'urgència social
2021 (Expedient 4578/2020)
13.Aprovar la presentació de la justificació del Fons de Prestació “Coneguem els
nostres parcs” a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea
d’infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (Expedient
1928/2021)
14.Justificar la subvenció atorgada per la prestació del SAD Dependència en el
marc de l’Addenda 2020 del CP signada entre l’ajuntament de Badia del
Vallès i el DTASF (Expedient 1971/2021)
15.Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic
atorgades en el marc de les competències que la Llei 12/2007, de Serveis
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Socials, assigna als ens locals (Expedient 1932/2021)
16.Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre la Creu Roja a
Sabadell i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l’acció social, comunitària i
sociosanitària pel període 2021-2024 (Expedient 541/2021)
17.Ordenació del primer pagament del conveni amb l’Associació de Vidus i
Vídues de Badia del Vallès (Expedient 1240/2021)
18.Aprovació de la liquidació de les taxes de les tres inspeccions periòdiques
planificades derivades dels programes de control oficial de la legionel·la,
realitzades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’any
2019 (Expedient 1554/2021)
19.Aprovació de despeses i comissions bancàries impagats abril 2021
(Expedient 356/2021)
20.Aprovació despeses i comissions bancàries abril 2021 (Expedient 354/2021)
21.Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Federica
Montseny i l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir
les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme les
activitats subvencionables (Expedient 933/2021)
22.Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola Las
Seguidillas i l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a
establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme
les activitats subvencionables (Expedient 932/2021)
23.Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola La Jota i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les
condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme les
activitats subvencionables (Expedient 930/2021)
24.Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola La
Sardana i l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir
les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme les
activitats subvencionables (Expedient 925/2021)
25.Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Badia del
Vallès i l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les
condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme les
activitats subvencionables (Expedient 934/2021)
26.Aprovació Memòria valorada. Substitució d’elements de fibrociment amb
contingut d’amiant. Centre escolar «La Sardana». (Expedient 3507/2019)
27.Aprovar la novació del contracte d’arrendament del local comercial número
30, ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 31 de Badia del Vallès (Expedient
1962/2021)
28.Aprovar el traspàs del local comercial núm. 12 situat Al carrer Porto, núm. 1
de Badia del Vallès. (Expedient 1596/2021)
29.Adjudicar a l'empresari Sr. Rafael Muelas Navarrete (Gruas Santa Coloma),
el contracte de serveis de grua al municipi de Badia del Vallès
30.Aprovar el contracte menor d’obres per realitzar 16 arranjaments d'habitatges
per millorar les condicions de mobilitat i d'habitabilitat en general amb
l'empresa Instalaciones Campos RCP, SL (Expedient 723/2020)
31.Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari
amb l'ACM del Lot 15 i 16 en modalitat de renting i aprovar el contracte basat
en un acord marc amb l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U.
(Expedient 806/2021)
32.Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de

subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari
amb l'ACM del Lot 2 en modalitat de compra i aprovar el contracte basat en
un acord marc amb l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U.
( Expedient 1794/2021)
33.Aprovació pagament quota anual Fons Català de Cooperació (Expedient
1868/2021)
34.Aprovació renúncia renovació del contracte de lloguer del local núm. 91.
Expedient 1763/2019.
35.Temes d'urgència
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