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DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 12/04/2021 16:25

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 1 d´abril de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Telemàtica
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de març de 2021.
2.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor el subministrament de
columnes d'enllumenat exp. B3302020000086.
3.- Iniciar els tràmits per la contractació ordinària mitjançant procediment obert i amb
un únic criteri de valoració (el preu), d’acord amb els plecs de clàusules
administratives per a l'adjudicació de les obres "Reasfaltat de carrers-2021", exp.
B3102021000001.
4.- Iniciar els tràmits necessaris per a la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari i un únic criteri de valoració, i d’acord amb els plecs de condicions
administraves i tècniques particulars elaborats, dels treballs d’execució de la
senyalització horitzontal dels carrils per bicicleta de la població de Malgrat de Mar exp.
B3102021000010.
5.- Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per l'anualitat 2021, exp.
C2102020000001.
6.- Resolució de la sol·licitud de la devolució ingressos indeguts de la taxa per entrada
vehicles per error de titularitat, exp. F3152021000033.
7.- Aprovació del padró del servei d'ajuda domiciliària corresponent al mes de febrer
de 2021, exp. F3802021000010.
8.- Aprovació de la despesa del premis del XLII Certamen Literari Premis St. Jordi
2021 exp. L2602021000002.
9.- Acceptació de la concessió del fons de prestació “Finançament de programes
complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials”. Codi XGL
21/Y/299055, exp. B2102021000056.
10.- Acceptació de la concessió del fons de prestació "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, Diputació de Barcelona, exp. B2102021000057.
11.- Precs i preguntes.

Emili Tapias Sola
Secretari General
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

