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1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 21/02/2022 14:14

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 27 de gener de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.40h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de gener de 2022.
2.- Prendre raó del control ambiental periòdic de l'activitat d'estació de servei, exp.
H2102020000001.
3.- Atorgar la llicència ambiental per a l'activitat de planxisteria i pintat de vehicles,
exp. H1202020000002.
4.- Aprovar els plecs per la transmissió de parades del mercat setmanal,
H3092022000002.
5.- Aprovar incoar l’expedient de penalitats per la demora en l'execució de les obres
"Instal·lació d'un punt de recàrrega elèctrica per vehicles", exp. B3102020000027.
6.- Prorrogar el contracte per a la prestació del Serveis d’enterraments i trasllat de
despulles i manteniment del cementiri municipal, exp. B3202019000099.
7.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a un c urs exp.
F3112021000060.
8.- Resoldre una sol·licitud d'ajornament de pagament de l'escola d'adults, exp.
F3112022000002.
9.- Aprovar els padrons de la taxa de conservació del mercat setmanal i la taxa per la
gestió de residus de les parades dels mercats, exercici 2022, exp. F3802022000001.
10.- Aprovar el padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de
novembre de 2021, exp. F3802022000002.
11.- Aprovar el padró de la taxa per l'ocupació de via pública exercici 2022 (excepte
terrasses), exp. F3802022000003.
12.- Aprovar el padró de la taxa per l'ocupació del vol de la via pública exercici 2022,
exp. F3802022000004.
13.- Aprovar el preu públic per la utilització de l'espai de varada exercici 2022, exp.
F3802022000005.
14.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el canvi de destí de la subvenció per
l'execució de l'obra de Canalització de la riera de Palafolls tram 0: sota el pont Renfe i
Platja, d'acord amb Programa general d’inversions (PGI) 2020-2023, Línia 1 “Projectes
sostenibles”, pel "Projecte executiu per la renovació del centre Cultural", exp.
B2102020000089.
15.- Precs i preguntes.
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA



És dóna lectura a la proposta formulada per la regidoria de Recursos Humans
relativa a l’aprovació dels serveis extraordinaris del mes de desembre de 2021.

Emili Tapias Sola
Secretari
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

