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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/28

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

14 / 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 (2742/2021)
3. Alta i baixa de 2 prestatgeries (2,16m3) en la utilització a la cambra de congelats
del Mercat municipal. (Expedient 2536/2021)
4. Aprovar inicialment la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i
documentació annexa, per les obres de substitució del revestiment dels pavès de
la façana de la piscina coberta del Complex esportiu, redactat pels serveis tècnics
municipals (Expedient 2392/2021)
5. Pròrroga del contracte serveis d'assistència lletrada i assessorament jurídic (exp.
2611/2021)
6. Aprovació llicència d'obres majors a la Generalitat de Catalunya per a les obres de
Substitució de calderes i realització de la reforma de la sala de màquines de
l’escola La Jota (Expedient 2417/2021)
7. Aprovar el projecte executiu de pacificació del Carrer de la Manxa, accés al mercat
municipal, de Badia del Vallès (Expedient 808/2021)
8. Aprovació d'ajuts d’urgència social de Juliol de 2021 (Expedient 2715/2021)
9. Fraccionament locals comercials juliol 2021 (expedient 2650/2021)
10.Adjudicació del contracte administratiu, sotmès a regulació harmonitzada, de
serveis de manteniment normatiu, preventiu i correctiu, de les instal·lacions de
climatització, calefacció, aigua calenta sanitària i energia solar, ubicats als diferents
equipaments municipals del municipi de Badia del Vallès (Expedient 1606/2020)
11.Temes d'urgència
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
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