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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 14 d’octubre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 d'octubre de 2021.
2.- Resoldre les al·legacions de l'expedient sancionador G5302021000001.
3.- Aprovar inicialment el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres urbanístics
a la parcel·la municipal destinada a Parc de Bombers de Malgrat de Mar, exp.
G2202021000001.
4.- Resoldre el contracte “Modificació i implantació de les noves línies elèctriques de
l’Av. Lleida, entre els carrers Segre i Canigó”, per la demora del compliment dels
terminis, en l’execució del Encàrrec dels treballs de modificació i implantació de noves
línies elèctriques de Baixa Tensió al carrer Lleida, exp. B3102016000029.
5.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques que han de regir la
contractació del servei de prevenció i control de legionel·la en instal·lacions i
equipaments
municipals
mitjançant
procediment
obert
simplificat,
exp.
B3202021000096.
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6.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el servei de formació de peó de
mecanitzats dins el projecte de dinamització del mercat de treball local, exp.
B3202021000118.
7.- Ratificar les resolucions d’Alcaldia 3033/2021 i la 3066/2021 relatives al servei
educatiu de menjador escolar dels centres escolars públics d'educació infantil de primer
cicle (Llar d'infants municicipals "Els Fesolets") i de segon cicle d'educació infantil i
d'educació primària (CEIP Marià Cubí i Soler i Mare de Deu de Montserrat"), de Malgrat
de Mar, exp. B3202021000120.
8.- Adjudicar el contracte del servei socioeducatiu al medi obert de desenvolupament
de recursos per a persones joves mitjançant l’actuació al carrer (DRAC), exp.
B3202021000122.
9.- Resoldre una sol·licitud de revisió de la taxa d'escombraries, exp F3152021000127.
10.- Aprovar les liquidacions pel monitoratge servei de menjador llar d'infants Els
Fesolets - període juliol de 2021, exp. F3122021000034.
11.- Aprovar despesa per la col·laboració en la Cursa Ciclista 2 hores BTT, exp.
M1102021000009.
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12.- Aprovar la convocatòria de subvencions en matèria de Solidaritat i Cooperació per
a l’exercici 2021, exp. B2202021000101.
13.- Aprovar del calendari escolar 2021-2022 de la Llar d'Infants Municipal 'Els
Fesolets', exp. N2102021000002.
14.- Resoldre una sol·licitud i justificació de la subvenció per part de l'Agrupament
Escolta i Guia Sant Nicolau, per aquest 2021, exp. B2202021000102.
15.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Clavé i l’Ajuntament
de Malgrat de Mar per a la realització de L’art de ser espectador, la programació d’arts
escèniques i música en horari escolar durant el curs 2021/2022, exp. B1302021000028.
16.- Acceptar el Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per les
"Actuacions d'informació i manteniment a les platges en el context de la Covid-19", en
el marc de la Convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa
de Governs Locals 2020-2023, exp. B2102021000085.
17.- Renunciar a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en relació als
Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la COVID-19", en el marc
de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023, exp. B2102021000060.
18.-Aprovar relació d’ajuts econòmics per l’adquisició de llibres escolars d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2021-2022, exp. K2142021000003
19.- Precs i preguntes.

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

