Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2022/12

Junta de Govern Local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

30 / de març / 2022 a les 10:00

Lloc

Sala de sessions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 156, de 10 a 12m lineals amb efectes 1
d’abril de 2022 (Expedient 950/2022)
3. Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts escolars per el curs 2022
(Expedient 838/2022)
4. Aprovar la convocatòria d'ajuts esportius per al curs 2022 (Expedient
836/2022)
5. Aprovar la convocatòria d'ajuts de menjador d'escoles bressol per al curs
2022/2023 (Expedient 835/2022)
6. Aprovar la justificació del Fons del prestació atorgat per la Diputació de
Barcelona “Reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació” (Expedient
4250/2021)
7. Aprovació de la justificació del conveni amb l'Agrupació Musical i l'ordenació
del pagament del 20% restant (Expedient 1691/2021).
8. Aprovar la justificació del Fons del prestació atorgat per la Diputació de
Barcelona “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021
(Expedient 82/2022)
9. Aprovar l'adjudicació de les obres de la nova escola de música de Badia del
Vallès a l'empresa Industrial Olesa, S.L. (Expedient 3376/2021)
10.Donar de baixa el local com a habitatge adaptat per a persones grans amb
mobilitat reduïda, ubicat a l'avinguda Cantàbric 5 de Badia del Vallès, pel
canvi d’ús d’habitatge adaptat a local comercial (Expedient 3359/2021)
11.Aprovació pagament 80% conveni Institut Badia del Vallès (Expedient
934/2021)
12.Aprovació pagament 80% conveni de col·laboració amb l'Institut Federica
Montseny (Expedient 933/2021)
13.Aprovació pagament 80% conveni amb el CEIP Les Seguidilles (Expedient
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932/2021)
14.Aprovació pagament 80% conveni amb l'escola La Jota (Expedient 930/2021)
15.Aprovació pagament 80% conveni amb l'escola La Sardana (Expedient
925/2021)
16.Aprovació pagament 80% conveni amb la Fundació Autònoma Solidària
(Expedient 571/2022)
17.Sol·licitar la correcció de dades al Registre Públic de Contractes l’Acord Marc
de subministrament d’uniformes i altes complements de policia local
(Expedient 889/2021)
18.Aprovació ajuts d'urgència social d'integració per la infància i adolescència
(Expedient 1120/2022)
19.Aprovació d'ajuts d’urgència social de Març de 2022 (Expedient 998/2022)
20.Aprovar la concessió dels premis Minerva 2021-2022 i el procediment de
pagamentde les factures a la llibreria Niu de Lletres (Expedient 620/2022)
21.Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar de 2022 corresponents
al mes de febrer i també al mes de gener pel que fa a l’escola MARE DE DEU
DE LA SALUT, i de setembre a febrer l’escola CARLES BÜIGAS (Expedient
473/2022)
22.Modificar l'acord de junta de Govern de data 17/3/2021 on es va acordar
aprovar elcontracte menor de serveis de d’assessorament i redacció del nou
Conveni per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, amb l'empresa FJM Advocats (Expedient 450/2021)
23.Temes d'urgència
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