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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió

Data: 15 d’abril de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Telemàtica
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 8 d'abril de 2021.
2.- Resolució de la sol·licitud de modificació del projecte per la reforma de
l'edificació de la llicència d'obres, exp. G3102019000033.
3.- Resolució de la sol·licitud de llicència d'obres per reformes, exp.
G3102020000027.
4.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor, el servei de redacció del
plec de condicions per la propera licitació del servei de recollida de residus sòlids
urbans, exp. B32021000015.
5.- Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de
manteniment del software Genesys d'Audifilm, exp. B3202021000036.
6.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor, el servei d’organització del
festival NOMAD a la població de Malgrat de Mar, exp. B3202021000072.
7.- Resolució de la devolució de la garantia definitiva dipositada en relació a la
concessió de l'autorització a la platja, exp. B440202000001.
8.- Aprovació de les factures per l'ús de la galeria de tir durant l'exercici 2020, exp.
F3122021000011.
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9.- Aprovació del padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de
maig de 2020, exp. F3802021000011.
10.- Acceptació de la subvenció de 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.
11.- Resolució de la sol·licitud de subvenció per al comerç local, exercici 2020, exp.
B2202020000171.
12.- Resolució de la sol·licitud de la subvenció per allotjaments turístics a Malgrat
de Mar, exp. B2202020000246.
13.- Resolució de la sol·licitud de la subvenció per allotjaments turístics a Malgrat
de Mar, exp, B2202021000010.
14.- Obertura convocatòria per a la sol·licitud de les beques de menjador escolar
per alumnes d'ensenyaments obligatoris i segon cicle d'educació infantil,
escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar
2021-2022, exp. K2152021000002.

ÓRGANO

REFERENCIA

DOCUMENT ANEXAT

Àrea de Serveis Generals

CG2021000015

Codi Segur de Verificació: 1a8eed08-5659-4ca4-b3ad-9f3de84be889
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6869558
Data d'impressió: 21/04/2021 10:42:41
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Ì1a8eed08-5659-4ca4-b3ad-9f3de84be889oÎ

DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 20/04/2021 15:43

15.- Precs i preguntes.

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

