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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió

Data: 6 de maig 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 29 d'abril de 2021.
2.- Devolució de la fiança relativa a les obres incloses al projecte "Construcció d'una
pista d'espais polivalents"exp. B31020180000014.
3.- Licitació per a la concessió de l'explotació del Bar del Camp Municipal de Futbol,
exp. B4402020000003.
4.- Resolució de la sol·lcitud de reclamació patrimonial de l'Ajuntament, exp.
B4552020000041.
5.- Contractació mitjançant la figura de contracte menor pel servei d'abalisament de
les platges per l'estiu 2021, exp. B3202021000062.
6.- Contractació mitjançant la figura de contracte menor, pel subministrament de
paviment interactiu per jocs infantils amb realitat augmentada a l'espai de les
peixateries velles, exp. B3302021000022.
7.- Aprovació de la pròrroga del contracte d'arrendament del local destinat a oficina de
turismo, exp. B36020210000003.
8.- Encàrrec per la redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut en execució d’obra per la Renaturalització i augment del verd urbà a
l’avinguda Països Catalans, exp. B3202021000079.
9.- Contractació de les obres pels treballs d’enderroc de la tanca i instal·lació de porta
d’accés de doble batent per accedir al pati exterior de l’edifici municipal Molí de la Sal,
exp. B3102021000013.
10.- Aprovació de les Bases comuns reguladores dels processos de selecció 2021,
exp. B1202021000001.
11.- Aprovació liquidació cànon per l'autorització d'accés exp. F3122021000017.
12.- Aprovació de les Bases especifiques reguladores de les subvencions en matèria
d'actuació de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a
l'exercici 2021, exp. B2202021000012.
13.- Subvenció 'Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació:sol·licitada a la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el Catàleg de la Xarxa de Govern Locals 2021,
exp. B2102021000065.
14.- Subvenció 'Recull d'activitats de suport al teixit empresarial , sol·licitada a la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el Catàleg de la Xarxa de Govern Locals 2021,
exp. B2102021000066.
15.- Acceptació de la concessió del fons de prestació “Reactivació de serveis als
equipaments esportius (Pla de xoc)” any 2021
16.- Acceptació de la concessió del fons de prestació Dinamització de l'activitat física i
l'esport local, any 2021, exp. B2102021000068.
17.- Acceptació de la concessió del fons de prestació Digitalització i condicionament
d'equipaments esportius, any 2021, exp. B2102021000069.

ÓRGANO

REFERENCIA

DOCUMENT ANEXAT

Àrea de Serveis Generals

CG2021000018

Codi Segur de Verificació: a0ed7003-7db9-40dc-972f-c610907b65f6
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6885023
Data d'impressió: 13/05/2021 09:30:27
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Ìa0ed7003-7db9-40dc-972f-cÇ])'Èb65f6#Î

DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 12/05/2021 18:07

18.- Aprovació de la despesa de l'acte de celebració 50 anys Biblioteca la
Cooperativa, exp. L2352021000004.
19.- Precs i preguntes.

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

