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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió
Data: 4 de febrer 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 28 de gener de
2021.
2.- Donar-se per assabentada del contingut del referit decret d’Alcaldia
3868/2020 relatiu a la concessió de la llicència d’obres majors per la instal·lació
benzinera, exp. G3102020000022.
3.- Resolució de la devolució de la fiança definitiva del contracte administratiu
pel servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges durant la
temporada d’estiu 2020 exp. B3202020000074.
4.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor de serveis, el
manteniment trimestral durant l’anualitat 2021 de l’ascensor inclinat exp.
B3202021000005.
5.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor, els serveis de
seguiment de la gestió integrada de les plagues a les àrees verdes de Malgrat
de Mar durant l’anualitat 2021, exp. B3202021000010.
6.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor del servei de veterinari,
exp. B3202021000017.
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7.- Adjudicació mitjançant la figura del contracte menor del servei de
manteniment de les instal·lacions d'extinció d'incendis de les dependències
municipals, exp. B3202021000027.
8.- Aprovació de les bases per a la provisió del lloc de treball de Secretari/a FHN
de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. C2252021000001.
9.- Resolució de la modificació de la titularitat de l’Impost sobre béns immobles
de la finca exp. F3152020000099.
10.- Resolució de la sol·licitud de la devolució d'ingressos indeguts per un tall de
carrer, exp. F3142020000072.
11.- Resolució sol·licitud la devolució de l’import pagat en excés en concepte
d’ingressos indeguts de la primera fracció de l’Impost sobre béns immobles,
exp. F3152020000106.
12.- Resolució sol·licitud de la devolució de l’import pagat en concepte de taxa
d’inscripció al taller d’escriptura creativa, exp. F3142020000077.
13.- Aprovació del padró de la taxa de conservació del cementiri municipal
exercici 2021, exp. F3802021000002.

ÓRGANO

REFERENCIA

DOCUMENT ANEXAT

Àrea de Serveis Generals

CG2021000004

Codi Segur de Verificació: a790ac66-39b8-4092-a7e5-478d005f5642
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6832968
Data d'impressió: 17/02/2021 16:09:51
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

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

Ìa790ac66-39b8-4092-a7e5-478d005fÇXJtÎ

DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 15/02/2021 15:45

14.- Donar per prorrogat el conveni i justificació de les despeses de l'any 2020,
en relació al conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial Malgrat, Caritas
Diocesana de Girona, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. B1302016000035.
15.- Precs i preguntes.
Emili Tapias Sola
Secretari General
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

