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DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 18/03/2022 14:01

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 17 de març de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.45h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 10 de març de 2022.
2.- Resoldre recurs de reposició de l’expedient sancionador per la realització d’un ús
del sòl sense llicència, G5302021000002.
3.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les “obres al soterrani del Casal d’Avis
de Can Campassol”, redactat pels serveis tècnics municipals, exp. G2702022000003.
4.- Aprovar la pròrroga de l'arrendament i actualització de renda de la parcel·la de la
nau municipal, exp. B3202018000112.
5.- Procediment obert simplificat abreujat per la licitació del subministrament
d'electrònica de xarxa per la nova sala de servidors, exp. B3302022000003.
6.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el servei de veterinari exp.
B3202022000019.
7.- Aprovar les bases, i simultània convocatòria, per a la contractació, grup A2, 100%
jornada, d'un/a Tècnic/a Formació i Ocupació a càrrec del Programa específic de
resiliència local de la Diputació de Barcelona., exp. C2302022000006.
8.- Resoldre una sol·licitud de devolució de la fiança de nova construcció, exp.
F3142022000006.
9.- Resoldre una sol·licitud de retornar l'import abonat per un curs del Centre Cívic,
exp. F3142022000007.
10.- Resoldre una sol·licitud de retornar l'import abonat per un curs del Centre Cívic,
exp. F3142022000008.
11.- Resoldre una sol·licitud de retornar l'import abonat per un curs del Centre Cívic,
exp. F3142022000009.
12.- Aprovar el padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de gener de
2022, exp. F3802022000007.
13.- Aprovar les liquidacions per la llicència per a l’ús privatiu del Camp Municipal
d’Esports, per a la realització de diversos Torneigs de Futbol, exp. B4602022000012.
14.- Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 2022/678 de sol·licitud a la Diputació de
Barcelona del recurs econòmic 'Recull d'activitats de suport al teixit empresarial' per a
l'acció formativa 'Igualtat de gènere, més enllà de l'aplicació d'una llei' i aprovació de la
despesa en concepte de la seva realització, exp. P1102022000001.
15.- Aprovar els Preus Públics per l'organització dels tallers del Centre Cívic pel segon
trimestre de 2022, exp. L2302022000003.
16.- Aprovar les bases del "Concurs microrelats", exp. L2602022000001.
17.- Aprovar les bases del "Concurs de relats breus per a persones amb discapacitat
intel·lectual", exp. L2602022000002.
18.- Precs i preguntes.
Emili Tapias Sola
Secretari
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

