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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/36

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

6 / d’octubre / 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. Autorització i disposició de la despesa del contracte per cobrir les despeses
de les fotocòpies de la impressora de l’aula ERAF (Expedient 3405/2021)
3. Aprovar la Prórroga del Contracte Administratiu Mixt del servei en règim de
lloguer de l'enllumenat nadalenc amb l'empresa INNION LIGHTING S.L (Exp.
2913/2021)
4. Adjudicar a l’empresa Asfaltos Barcino S.L, com a millor oferta presentada, el
contracte administratiu d’obres de pacificació del carrer de la Manxa, accés al
mercat municipal de Badia del Vallès i el seu entorn, (Expedient 2684/2021)
5. Aprovar la memòria valorada de reparacions de l'antiga piscina municipal per
a ús esportiu de Badia del Vallès (Expedient 3291/2021)
6. Aprovar el pagament de 300,00 euros a la llibreria Niu de lletres
corresponents als Premis Minerva 2020/2021(Expedient 651/2021)
7. Aprovació de l´aportació econòmica corresponent al Conveni de col·laboració
amb el CCVO per al desenvolupament del programa “Referents d’Ocupació
Juvenil” de la convocatòria 2020, que promou el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (Expedient 4343/2020)
8. Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda del conveni marc
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel
desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021 (Expedient
3538/2021)
9. Aprovar la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva per a
entitats i associacions de Badia del Vallès, per a activitats culturals,
esportives, educatives, mediambientals i socials de l’exercici 2021 (Expedient
1992/2021)
10.Aprovació de l´aportació econòmica corresponent al Conveni de col·laboració
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

amb el CCVO per al desenvolupament del programa “Enfeina’t” de la
convocatòria 2019, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(Expedient 3148/2019)
11.Aprovació de l´aportació econòmica corresponent a l’Addenda del Conveni
col·laboració amb el CCVO per al desenvolupament de la Cartera de Serveis
Itinerants 2020 (Expedient 3065/2019)
12.Acceptar i signar la quarta Addenda al Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
d’educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès (Expedient 3473/2021)
13.Acceptar la subvenció atorgada del Fons de Prestació “Els serveis locals
d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”, atorgat per la
Diputació de Barcelona (Expedient 1029/2021)
14.Aprovació d'ajuts d’urgència social d’Octubre de 2021 (Expedient 3596/2021)
15.Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes d’octubre de
2021 (Expedient 3501/2021)
16.Aprovació de les aportacions econòmiques dels municipis que integren l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’aplicació d’un percentatge sobre la
Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE) (Expedient 217/2021)
17.Temes d'urgència
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