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DOCUMENT

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: 29 de juliol de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Sala de Juntes
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 22 de juliol de 2021.
2.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'obra major per implantar un Centre de
rentat de vehicles amb unitat de subministre de combustible, exp. G310201000017.
3.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'obra major per l'enderroc i la construcció
d'una instal·lació, exp. G3102021000020.
4.- Aprovar la devolució de la garantía, per a la redacció del projecte i direcció de les
obres de construcció de la pista polivalent. Exp.B3202017000039
5.- Adjudicar, mitjançant la figura dels contractes menors d'obra, els treballs
d'arranjament i encintat del carrer Antoni Gaudí". B3102021000017
6.- Adjudicar, mitjançant la figura dels contractes menors d'obra, els treballs
d'arranjament del carrer del Carme, exp. B3102021000025.
7.- Aprovar les baixes de liquidacions de la taxa recollida d'escombraries per error de
titularitat, exp. F4202021000003.
8.- Aprovar el padró suplementari ESCO/1 per errors de titularitat, exp.
F3122021000023.
9.- Aprovar el padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de juny de
2021 exp. F3802021000015.
10.- Aprovar la despesa derivada de la "Festa dels empestats" exp. L2102021000014.
11.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i
l'Ajuntament de Palafolls pel repartiment dels Aliments del "Programa Operatiu del
Fons d'Ajuda Europea per a les persones mes desfavorides (FEAD)".
B1302021000023
12.- Resolució de la sol·licitud d'ajut per pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica
ocasionada pel covid-19, exp. K1202021000254.
13.- Acceptar la subvenció pel manteniment del Jutjat de Pau, exp. B2102021000039
14.- Precs i preguntes.

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

