Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 9 de setembre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 2 de setembre de 2021.
2.- Aprovar inicialment el “Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i
estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat per la franja
perimetral del nucli urbà de Malgrat de Mar”, exp. H4202021000006.
3.- Aprovació del programa de restauració voluntària, exp. G5202017000001.
4.- Aprovació del programa de restauració voluntària, exp. G5202017000002.
5.- Incoar l'expedient de protecció de la legalitat urbanística 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.
6.- Revocar la llicència de l'activitat de venda al major de maquinària d'hosteleria, exp.
H1512021000026.
7.- Declarar la situació de ruïna econòmica i urbanística, exp. G5402021000003.
8.- Aprovar el contracte mitjançant la figura de contracte menor per la redacció de
l'addenda al Projecte de millora del clavegueram del C. Industria i la direcció de les
obres i la coordinació de la seguretyat i salut, exp. B3202021000067.
9.- Resoldre la sol·licitud de pas a situació en pràctiques, servei actiu, d'un agent de
la Policía Local per superació de les proves d'accés al cos de Bombers, exp.
C3502021000001.
10.- Resoldre una sol·licitud de bonificació de l'IBI per tenir la condició de família
nombrosa, exp. F3132021000022.
11.- Resoldre una sol·licitud de bonificació de l'IBI per tenir la condició de família
nombrosa, exp. F3132021000025.
12.- Aprovar una devolució d'ofici ingrés indegut per sanció exp. Q2112021000068.
13.- Aprovar la baixa i nova liquidació dels tributs de l'IBI i Taxa residus, exp.
F3142021000026.
14.- Resoldre la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per les taxes de tall
carrer, exp. F3142021000028.
15.- Resoldre la sol·licitud de revisió del rebut i desglose dels conceptes agrupats en
relació a l’activitat de Bar Restaurant exp. F3152021000060.
16.- Resoldre la sol·licitud de baixa del rètol en banderola i girar nova liquidació, exp.
F3152021000103.
17.- Precs i preguntes.
Emili Tapias Sola
Secretari
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

