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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/43

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

24 / 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 documents comptables i el reconeixement d'obligacions
(Expedient 4248/2021)
3. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques de la 1a setmana de Novembre de 2021 (Expedient 4221/2021)
4. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques de la 2a setmana de Novembre de 2021 (Expedient 4105/2021)
5. Acceptar la segona convocatòria de la subvenció en espècies de la biblioteca
pel SAB (Expedient 4048/2021).
6. Aprovar inicialment el projecte d'obres per la instal·lació d’una planta
generadora d’autoconsum solar fotovoltaic a les instal·lacions esportives
municipals (IEM) de Badia del Vallès (Expedient 4111/2021)
7. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la
documentació annexa relativa a les obres de reparació de la coberta dels
vestuaris del camp de futbol (Expedient 4108/2021)
8. Aprovació inicial del projecte d’obra de reforma de la instal·lació de protecció
contra incendis de la Biblioteca, el qual inclou la memòria descriptiva, el plec
de condicions tècniques, el pressupost, els plànols, l’estat d’amidaments i les
fitxes tècniques (Expedient 4078/2021)
9. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra per a la
reforma integral de la instal·lació elèctrica de les IEM (Expedient 3863/2021)
10.Adjudicar a l'empresa Plana Fàbrega Seguretat el contracte administratiu de
Serveis del manteniment preventiu normatiu i correctiu de totes les alarmes
d’intrusisme instal·lades a tots els equipaments municipals(Expedient
2350/2021)
11.Acordar la pròrroga del contracte privat de mediació d’assegurances,
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria per a
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l’adjudicació i formalització de contractes d’assegurances de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, amb AFIS CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL.
(Expedient 3747/2021)
12.Acordar la pròrroga del contracte administratiu de la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil amb l’empresa AIG EUROPA, S.L. per la cobertura del
Lot. 7 - de la responsabilitat civil de les autoritats i el personal de l’Ajuntament
i dels seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres
electes de la Corporació (Expedient 3899/2021)
13.Acordar la pròrroga dels contractes administratius de diverses pòlisses
d'assegurances sobre diferents objectes de risc i garanties de l’Ajuntament de
Badia del Vallès amb les empreses: MAPFRE SEGUROS S.A., MGS
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., ASEFA SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A i DAS INTERNACIONAL, S.A. (Expedient 3817/2021)
14.Acordar la pròrroga del contracte administratiu de amb l’empresa REALE
SEGUROS GENERALES, S.A. per la cobertura del Lot. 8 - per la cobertura
de vehiclespropietat de l’Ajuntament (Expedient 3901/2021)
15.Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3
en elpadró de les càmeres comunes de congelats del mercat municipal
(Expedient 4198/2021)
16.Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Sabadell i
l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar a la 52 edició del Concurs
d’Aparadors per Nadal 2021 (Expedient 3850/2021)
17.Aprovar la convocatòria d'accés al curs de Vetllador/a Escolar (Expedient
4145/2021)
18.Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la dotació econòmica específica
en l'addenda addicional del Pla Educatiu Entorn curs 2020-2021 (Expedient
4067/2021)
19.Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda Addicional del
conveni marc entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia
del Vallès pel desenvolupament del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives
pel curs 2020-2021 (Expedient 4060/2021)
20.Aprovar el pagament de la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la realització d’un PFI d’Auxiliar de
comerç i atenció al públic pel curs 2016-2017 (Expedient 542/2021)
21.Aprovar la justificació i 20% restant del conveni Pati La Mainada 2021
(Expedient 2177/2021)
22.Temes d'urgència

