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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/44

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1 / de desembre / 2021 a les 10:30

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. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició
ireconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O
d’aquelles operacions que tinguin la fase AD aprovada prèviament (Expedient
4346/2021)
3. Aprovació del projecte de reforma de l’enllumenat públic a l’entorn de
Mediterrània 24 (Expedient 4137/2021)
4. Donar d’alta la cambra de carn núm. 5 amb una superfície 4,05 m3 a favor de
la concessionària de les parades del mercat núm. 62-65 en el padró de les
càmeres comunes (Expedient 4126/2021)
5. Ordenació primer pagament del Conveni Administratiu a l’Associació
Integrants Grups Musicals de Badia (Expedient 448/2021)
6. Acceptació i signatura de la cinquena Addenda del PEE, emmarcada dins del
PMOE (Expedient 4413/2020)
7. Acceptació 2a Convocatòria Subvenció Biblioteca de l'OSIC (Expedient
4047/2021)
8. Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador d’escola bressol corresponents
al mes d’octubre de 2021 (Expedient 4062/2021)
9. Aprovació del calendari de dies d’obertura i festes laborals i horari del mercat
municipal per a l’any 2022 del Mercat Municipal (Expedient 3920/2021)
10.Disposar l’adhesió de Badia del Vallès a la primera prorroga de l’Acord marc
de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic ambdestinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar
la contractació del servei de subministrament de llumeneres amb l'empresa
NOVATILU SL (Expedient 3891/2021)
11.Aprovar una bestreta del 80 per cent del import subvencionat, en relació al
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

Convenide col·laboració signat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i
l’Associació de voluntaris deprotecció civil L’Oreneta (Expedient 3708/2021)
12.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 dretpúblic municipal, de la sanció imposada per infracció
administrativa (Expedient 2189/2021)
13.Temes d'urgència
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