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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 12/04/2021 16:26

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 25 de març de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.30h.
Lloc: Telemàtica
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de març de 2021.
2.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'obres per fer la redistribució d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres, exp. G3102021000008.
3.- Devolució fiança relativa a l’execució de les obres incloses a la memòria valorada
“Acabat de voreres av. Barcelona entre el c. Ausias March i Av. Colom i tancat de
finques confrontants”, exp. B3102017000029.
4.- Devolució garantía a favor de l'empresa prestatària del servei de la Llar d'Infants,
exp. B3202020000128.
5.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor els serveis de l’assistència
tècnica consistent en l’anàlisi i diagnosi de la situació actual del programa Treball,
talent i tecnologia: alimentació i restauració, exp. B3202021000040.
6.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor pel servei d'actualització del
sistema operatiu de diversos servidors virtuals, exp. B3202021000056.
7.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor
pel servei de
desenvolupament del projecte de gestió de carrer DRAC, exp. B3202021000057.
8.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor del servei d'organització del
Campionat Internacional de Volei Platja a Malgrat, exp. B3202021000066.
9.- Declarar deserta la licitació pel subministrament de dos vehicles a adscriure a
Serveis en el Territori, exp. B3302020000078.
10.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor, pel subministrament de
llicenciament i memòria RAM, exp. B3302021000018.
11.- Resolució de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial, exp B4552020000031.
12.- Resolució de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial, exp. B4552020000046.
13.- Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de febrer de 2021 exp.
C6902021000003.
14.- Resolució de la sol·licitud de la devolució de la taxa d'ocupació de la via pública
per la temporada de castanyes, exp. F3142020000074.
15.- Resolució de la sol·licitud de la devolució de la taxa d'ocupació de la via pública,
exp. F3142021000002.
16.- Resolució de la sol·licitud de bonificació de l'ICIO en relació a l'obra de reforma
d'un habitatge en edifici entre mitgeres, exp. F3142021000006.
17.- Resolució de la sol·licitud de revisió de la tarifa aplicada a la taxa per a la gestió
de residus, exp. F3152021000032.
18.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'ús del Camp de futbol per a realitzar la
Copa d'Espanya de futbol-7, exp. M1102021000002.
19.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tordera, Calella i Malgrat de Mar
per a la gestió integral de les accions formatives mitjançant l'aplicacio GIA del SOC,
dins la convocatòria de Treball i Formació DONA, 2020, exp. B1302021000004.
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20.- Sol·licitud de la subvenció a la Generalitat per a la restitució de 173 metres de
canonada de proveïment d’aigua en alta, proper a la planta de tractament ETAP
Palafolls, al camí paral·lela al riu La Tordera, exp. B2102021000044.
21.- Sol·licitud de la subvenció a la Generalitat per a la restitució de 120 metres de
canonada de proveïment d’aigua a la planta de tractament ETAP Aigües de Malgrat
per afectació ponts ADIF i BV 6001, exp. B2102021000045.
22.- Sol·licitud de la subvenció 'Indicadors bàsics del mercat de treball', d'acord amb el
Catàleg de la Xarxa de Govern Locals 2021 de la Diputació de Barcelona, exp.
B2102021000054.
23.- Acceptació de la concessió del fons de prestació “Activitats culturals del cicle
festiu” de Diputació de Barcelona, exp. B2102021000055.
24.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a la restitució de la senyalització,
protecció i mobiliari de la platja i zones dunars exp. B2102021000052.
25.- Precs i preguntes.
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