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DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 02/03/2022 14:41

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 24 de febrer de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.37h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de febrer de 2022.
2.- Resoldre els recursos de reposició contra l’acord de la JGL de data 9 de setembre
de 2021, per la restauració de la realitat física alterada per la realització d’un ús de
càmping i d'aparcament de vehicles, sense llicència municipal, exp. G5202021000005.
3.- Resoldre les al·legacions de l’expedient sancionador per la realització d’un ús de
càmping i d'aparcament sense llicència municipal, exp. G5302021000004.
4.- Aprovar l’obertura d’una setena aula a la llar d’infants Municipal “Els Fesolets”, exp.
B3202021000080.
5.- Aprovar els serveis extraordinaris del mes de gener de 2022, exp.
C6902022000002.
6.- Resoldre una sol·licitud de baixa de la taxa de recollida d’escombraries per baixa
de l’activitat, exp. F3142021000040.
7.- Aprovar factura corresponent al lloguer del mes de gener per les restriccions
aforament finca exp. F3122022000008.
8.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor, el serveis de realització del curs
de monitors de lleure infantil i juvenil, exp. L2302022000001.
9.- Aprovar la despesa per l'organització dels actes commemoratius del 8 de març de
2022, exp. L2302022000002.
10.- Aprovar la despesa per l’organització de FEMPOP, exp. L2352022000001
11.- Revocar parcialment al subvenció atorgada a la Coral Atzavara, exp.
B1302021000014.
12.- Precs i preguntes.

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

