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ANUNCI

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/46

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 / de desembre / 2021 a les 9:30

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. Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions
(Expedient 4590/2021)
3. Trapàs concessió plaça número 31 de l'aparcament soterrani de l'Av. Burgos
(Expedient 4519/2021)
4. Fraccionaments deute locals comercials - Desembre 2021 (Expte. 4451/2021)
5. Novació del contracte d'arrendament d'un local comercial número 27
(Expedient 4436/2021)
6. Traspàs d'una parada del mercat ambulant número 30 (Expedient 4045/2021)
7. Traspàs d'una parada del mercat ambulant número 110 (Expedient
3882/2021)
8. Novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 140 (Expedient
4437/2021)
9. Novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 139 (Expedient
4403/2021)
10.Aprovar la renúncia de la titularitat de les concessions administratives de les
parades del mercat municipal núm. 39-40 (Expedient 2922/2021)
11.Deixar desert el concurs per a l’adjudicació del locals comercials destinats
abotigues-taller d’artesania (Expedient 3796/2021)
12.Aprovar la modificació de la pòlissa subscrita amb MAPFRE SEGUROS SA
que correspon al Lot 1 (Expedient 4559/2021)
13.Aportacions econòmiques dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (Expedient 217/2021)
14.Deixar sense efecte les reserves de crèdit corresponents a la partida
0903.2311.48000 per prestacions socials aprovades en Junta de Govern de
2020 i 2021 (Expedient 4382/2021)
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

15.Aprovar el pagament de 100 euros a la llibreria Niu de lletres corresponents al
segon pagament premis Minerva 2021 (Expedient 651/2021)
16.Aprovar l'anul·lació de drets reconeguts de la taxa per l’ocupació de la parada
94 al mercat ambulant setmanal (Expedient 1884/2021)
17.Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 4463/2021)
18.Ajuts menjador bressol novembre 2021 (Expedient 4365/2021)
19.Aprovació justificació i pagament 20% restant del conveni Las Seguidillas
(Expedient 932/2021)
20.Aprovar l’acceptació de la subvenció del Programa sectorial d’actuacions per
a fer front a l’emergència climàtica, en el marc del Pla de concertació de la
Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023 (Expedient 4583/2021)
21.Aprovar el contracte menor de recollida i acollida d’animals de companyia
durant l’any 2022, amb l'empresa Centre d’acollida Help Guau S.L (Expedient
4266/2021)
22.Aprovar el contracte menor de Servei de control de la població urbana de
coloms, amb l'empresa ZOOETHICS, ETHICAL ANIMAL PROJECTS, S.L.
(Expedient 4489/2021)
23.Aprovació contracte menor serveis adequació arxiu edifici l'Empordà (exp.
4447/2021)
24.Acordar la modificació del contracte del contracte administratiu de les obres
de la pacificació del carrer La Manxa de Badia del Vallès (Expedient
4143/2021)
25.Subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats i
associacions 2021 (Expedient 4000/2021)
26.Compra llibres Biblioteca Vicente Aleixandre (Expedient 4500/202)
27.Temes d'urgència
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