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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 21/12/2021 13:52

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 4 de novembre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.17 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 d'octubre de 2021.
2.- Resoldre els recursos de reposició de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística, per la restauració de la realitat física alterada per la realització d’un ús del
sòl sense llicència consistent en la realització d’activitat a la finca, exp.
G5202021000002.
3.- Aprovar inicialment la Memòria valorada “Millora urbana del carrer Caporal
Fradera” redactada pels serveis tècnics municipals, exp. G2702021000002.
4.- Aprovar de la Memòria valorada "Millora urbana carrer Maó, Malgrat de Mar"
redactada pels serveis tècnics municipals, exp. G2702021000003.
5.- Aprovar inicialment el Projecte executiu de renaturalització i augment del verd urbà
a l'avinguda Països Catalans, entre l'Av. de la Costa Brava i el Passeig Marítim, exp.
G2702021000023.
6.- Resoldre el recurs de reposició contra l'acord e la JGL relatiu a denegar llicència
d’obres per fer un tancat, exp. G3102021000024.
7.- Adjudicar mitjançant procediment obert simplificat sumari, el subministrament,
instal·lació i configuració de 4 servidors, exp. B3302021000032
8.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament i treballs de
substitució de les fustes dels elements lúdics del parc Francesc Macià, exp.
B3302021000064.
9.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament de 25 taules
de pícnic, exp. B3302021000067.
10.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament de 50
papereres model Barcelona, exp. B3302021000068.
11.- Aprovar les bases per a la selecció i conformació d'una Borsa de Treballadors/es
Socials i Educador/es Socials de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, exp.
C2252021000013.
12.- Aprovar les Bases específiques reguladores del procés de selecció d’una plaça
d’agent de Policia Local, pel sistema de concurs específic de mobilitat
interadministrativa, exp. C22021000008.
13.- Aprovar les Bases específiques reguladores del procés de selecció d’una plaça
d’Agent de Policia Local, règim torn lliure, exp. C2202021000009.
14.- Resoldre una sol.licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp.
B4552021000014
15.- Resoldre una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts corresponents a la taxa
d'escombraries comercials per canvi d'ús de la finca, exp. F3142021000029.
16.- Resoldre una sol·licitud de devolució d'ingresos indeguts escola d'adults, pel
canvi d'horaris del curs d'anglès, exp. F3142021000030.
17.- Resoldre una sol·licitud d'ingressos indeguts corresponent a la taxa entrada
vehicles per error de titularitat, exp. F3142021000032.
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18.- Resoldre una sol·licitud de divisió de la quota de l'IBI, en funció dels percentatges
de copropietat, exp. F3152021000158.
19.- Aprovar despesa pel concert Jove Sound Nicolau, exp. L2102021000005.
20.- Donar per assabentada de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya dins la convocatòria Treball i Formació 2021, Línies MG45 i DONA, exp.
B2102021000086
21.- Donar per assabentada de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya dins la convocatòria Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 2021, exp.
B2102021000087.
22.- Resoldre la relació d’ajuts econòmics per l’adquisició de llibres escolars
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2021-2022, exp.
K2142021000003
23.- Precs i preguntes.
Emili Tapias Sola
Secretari
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

