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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/27

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

7 / de juliol / 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»

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions (Expedient
2628/2021)
3. Aprovar l’acceptació del recurs tècnic relacionat amb l'actuació Eines per a la
planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc, de la Diputació de
Barcelona (Expedient 2641/2021)
4. Renunciar a la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en el marc de l’ampliació de l’Addenda al Contracte Programa 2020
(Expedient 195/2021)
5. Aprovar la convocatòria dels tallers competencials de joves durant l’estiu 2021
(Expedient 2608/2021)
6. Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de ciència (Expedient 2271/2021)
7. Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de robòtica (Expedient 2056/2021)
8. Aprovar la convocatòria d’accés a les places dels Espais Familiars del Servei
d’Orientació i Acompanyament Familiar de Badia del Vallès, pel curs 2021-2022
(Expedient 1858/2021)
9. Acceptar el pagament fraccionat sense aplicar interessos de demora d’acord amb
l’article 35.3 del Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipal, de la sanció imposada per infracció administrativa
(Expedient 3820/2021)
10.Aprovar el contracte menor de Subministraments de gasoil per la caldera del
poliesportiu, amb l'empresa CEPSA (Expedient 1953/2021)
11.Aprovació d'ajuts d’urgència social de Juliol de 2021 (Expedient 2637/2021)
12.Aprovació d'ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa energètica 2021
(Expedient 2445/2021)
13.Aprovaciço devolució de la garantia definitiva a Industrial Olesa, S.L. pel contracte
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

de l’obra d’adequació locals adjacents Centre Cívic (Expedient 2309/2021)
14.Segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre de les parcel·les dels horts
urbans (Expedient 1961/2021)
15.Temes d'urgència
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