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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 20/10/2021 13:41

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 23 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 16 de setembre de
2021.
2.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor de serveis, el contracte
d'assessorament per la redacció de la modificació puntual del POUM a la zona
industrial de la Pomereda, exp. B3202021000137.
3.- Aprovar els serveis extraordinaris del mes d'agost de 2021, exp.
C6902021000009.
4.- Resoldre una sol·licitud de revisió de la taxa a pagar per l'autorització de
restricció a la via pública, exp. F3152021000098.
5.- Resoldre una sol·licitud de devolució del cobrament indegut de l'IBI, exp.
F3152021000122.
6.- Resoldre una
F3152021000134.

sol·licitud

de

canvi de nom

de la finca, exp.

7.- Aprovar les liquidacions del cànon del servei d'explotació de les platges
2021, exp. F3122021000031.
8.- Aprovar el padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes
d'agost de 2021, exp. F3802021000017.
9.- Prendre coneixement de la modificació del període de convocatòria de les
subvencions del Consell de Solidaritat, exp. B2202020000027.
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10.- Aprovar les despeses per l'Organització de les Festes del Camp de la
Figuera 2021, exp. L2202021000007.
11.- Sol·licitud d'una subvenció al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, segons RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de
convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de
Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, per portar a terme el
"Projecte de millora en la gestió i conservació dels valors ecosistèmics de la
Tordera i zones d'influència", exp. B2102021000083.
12.- Precs i preguntes.
Emili Tapias Sola
Secretari
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

