
 
 
 

 

 
Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local 

 
Identificació de la sessió 
 
Data: 16 de setembre de 2021 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 14.00 a 14.05h. 
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 9 de setembre de 2021. 
2.- Aprovar la llicència d’obres majors per l'ampliació i manteniment de coberta d'una 
nau industrial situada al polígon "Can Patalina", exp. G3102021000019. 
3.- Aprovació de la Memòria Valorada de la Coberta de la pista esportiva CEIP Maria 
Cubí, exp. G2702021000018. 
4.- Aprovació de la Memòria valorada de la Consolidació del pont sobre el rec Viver, 
en el camí del Pla, exp. G2702021000019. 
5.- Aprovació de la Memòria Valorada de la Restitució de la senyalització, protecció i 
mobiliari de la platja i zones dunars, exp. G2702021000020. 
6.- Aprovació de la Memòria Valorada de la Restitució del Camí del Pla, exp. 
G2702021000021. 
7.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor els treballs d’ignifugació dels 
elements portants de l’edifici de l’escola municipal d’adults, exp. B3102021000028. 
8.- Rectificar l'acord de JGL de data 5 d'agost de 2021 sobre la devolució de les 
contribucions especials per l'obra del Passeig Marítim, exp. F3212021000005. 
9.- Resoldre una sol·licitud de divisió de la quota dels impostos de la finca exp. 
F3152021000118. 
10.- Aprovar la liquidació de la part variable del cànon a satisfer per a l'explotació de 
l'establiment-bar al nou passeig Marítim, lletra D, corresponent a l'exercici 2020, exp. 
F3122021000030. 
11.- Aprovar les liquidacions per la taxa ocupació via pública amb taules i cadires de 
exercici 2021, exp. F3122021000032. 
12.- Aprovar l'inici de l'expedient de reintegrament d'ajuts extraordinaris per 
l'adquisició de llibres escolars en format paper i digital, i d'altres eines de suport 
educatiu d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatoria, destinats a famílies 
vulnerables com a conseqüència de l’emergència sanitària pel COVID-19. Curs 
2020/2021, exp. K214202000001. 
13.- Precs i preguntes. 
 
 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari  
 
Malgrat de Mar, a la data de la signatura 
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