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1.- SALVADOR SERRA TARRÉS - (SIG), 10/08/2021 10:14

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 15 de juliol de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Sala de Juntes
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 8 de juliol de 2021
2.- Aprovar la declaracio del compliment a l'ordre de restauració de la realitat física,
alterada mitjançant la retirada d'un contenidor. G5202021000004
3.- Aprovar la licitació del contracte de neteja dels edificis i equipaments de
l’ajuntament de Malgrat de Mar per dos anualitats. B3202019000048
4.- Aprovar el contracte de servei de formació de llèngua anglesa a l’Escola d’Adults
curs 2021-2022. B3202021000090
5.- Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’acord marc de l’Associació
Catalana de Municipis pel subministrament de sistemes de vídeo actes,
equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment. B3202021000103
6.- Ratificar la resolució 2114/2021, de 05.07.2021, d'adhesió a les pòlis ses
d'assegurances, pel període 01.07.2021 - 30.06.2022, amb l'ACM. B3602021000007
7.- Ratificar la resolució 2113/2021, de 05.07.2021, referent a la pròrroga de les
pòlises d'assegurances de defensa i Responabilitat patrimnial, amb efectes a
01.07.2021. B3602021000008
8.- Ratificar la resolució de l'Alcaldia 2112/2021, de 05.07.2021, de renovació de les
pòlisses d'assegurança de la flota municipal. B3602021000009
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9.- Aprovar el contracte menor del servei de gestió i distribució d'aliments a la Botiga
La Malgratenca. B3202021000102
10.- Aprovar les bases especifiques i simultània convocatoria per a la provisió d'una
plaça d'administratiu/va de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021. C2552021000008
11.- Adjudicar la redacció del projecte per a l’execució de la canalització elèctrica de la
xarxa de MT i de BT al P17, així com la tramitació del permís a la Diputació i la
coordinació en matèria de seguretat i salut. B3202021000108
12.- Aprovar el conveni i la concessió de la subvenció directa, a la Colla de geganters
de Malgrat de Mar. K1312021000017
13.- Aprovar la convocatòria de dues línies de subvenció relacionades amb actuacions
d'habitatge que atorga l'Ajuntament de Malgrat de Mar durant l'exercici 2021.
B2202021000016
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14.- Aprovar les convocatòries de subvencions per al pagament de l'IBI per als
propietaris de l'l'habitatges llogats i de le subvencions pels arranjaments dels
habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social de Malgrat de Mar, per a l'exercici
2021. C2202021000016
15.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, d'acord amb el seu catàleg de serveis
2021-2023, d'una subvenció tècnica per a la realització de l'Avaluació del Soroll.
B2102021000076
16.- Aprovar la despesa relativa als actes de la Festa de "Can Palomeres"
L2202021000005
17.- Precs i preguntes.

Salvador Serra Tarrés
Secretari accidental
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

