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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/42

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / de novembre / 2021 a les 10:00

Lloc

Sala de sessions
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovar els ajuts d’integració esportiva per al curs 2021-2022 (Expedient
1536/2021)
3. Aprovar el Conveni interadministatiu de col·laboració amb l'Àrea
Metropolitana de Barcelona per la regulació de la concessió d’una subvenció
Pla ApropAMB "Suport en l'alimentació de la infància i l'adolescència
(Expedient 3779/2021)
4. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració amb l'AMB per la
regulació d'una subvenció del Pla ApropAMB "Centre de Distribució
d'aliments (Expedient 3738/2021)
5. Aprovar la renúncia a l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona
per la Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o
cedits. Transformaciód’un local comercial en desús en un habitatge adaptat
per a gent gran (Expedient 2529/2021)
6. Aprovar l'alliberament del crèdit en fase A relatiu al contracte administratiu de
serveis del manteniment normatiu, preventiu i correctiu, de les instal·lacions
de climatització, calefacció, aigua calenta sanitària i energia solar, ubicats als
diferents equipaments municipals (Expedient 1606/2020)
7. Aprovar el projecte d'obres de reforma de l'enllumenat públic al sector de la
Plaça Major (Expedient 4030/2021)
8. Aprovar inicialment el projecte d'obres de reforma del Complex Esportiu
Municipal (Expedient 3941/2021)
9. Novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 145 (Expedient
3800/2021)
10.Autoritzar la modificació d’activitat de les parades núm. 155 del Mercat
Municipal (Expedient 3745/2021)
11.Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 99,
ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 21 (Expedient 3760/2021)
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

12.Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars i,iniciar el concurs de procediment obert de l’arrendament dels
locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès per els locals
números, 5, 11, 35, 36, 92, 107 i 110 (Expedient 2011/2021)
13.Temes d'urgència
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