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DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 21/12/2021 13:52

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 21 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 14 d'octubre de 2021.
2.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament de mobiliari
per l'espai socioeducatiu de Ca l'Arnau, exp. B3302021000027.
3.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament d'equips
multifunció per diversos equipaments municipals, exp. B3302021000031.
4.- Aprovar la licitació per a l'execució de les obres incloses a la memòria per a la
canaització elèctrica de la Xarxa BT i MT al PA-17, exp. B3102021000030.
5.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor, la construcció d'un circuit de
Cycling, entre el camp de futbol i la pista polivalent, exp. B3102021000035.
6.- Aprovar els serveis extraordinaris del mes de setembre de 2021, exp.
C6902021000010.
7.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament de la sanció administrativa, exp.
F3112021000013.
8.- Aprovar la divisió de la quota de l'IBI de la finca exp. F3152021000138.
9.- Aprovar la divisió de la quota de l'IBI de la finca exp. F3152021000147.
10.- Aprovar el padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de setembre
de 2021, exp. F3802021000018.
11.- Aprovar i homologar el Pla d’Autoprotecció de la Gala d’Esports de contacte
professional “Flight for Glory”,edició 2021, exp. Q3212021000002.
12.- Aprovar la llicència d'ús del Pavelló Germans Margall, els dies 22, 23 i 24
d'octubre, per al Campionat Mundial de Muay Thai i el Campionat d'Espanya, exp.
B4602021000079.
13.- Aprovar una subvenció per a l'AMPA IES Ramón Turró i Darder, per a l'exercici
2021, exp. B2202021000038.
14.- Aprovar una subvenció per a l'AMPA Marià Cubí i Soler, per a l'exercici 2021,
exp. B2202021000039.
15.- Aprovar una subvenció per a l'AMPA Escoles Fonlladosa, per a l'exercici 2021,
exp. B2202021000040.
16.- Aprovar una subvenció per a l'AMPA Col·legi Chanel, per a l'exercici 2021, exp.
B2202021000041.
17.- Precs i preguntes.

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

