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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 17 de febrer 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 10 de febrer de 2022.
2.- Desestimar la petició relacionada amb l’aprovació de la proposta d’estatuts i bases
d’actuació de la Junta de Compensació del sector Països Catalans sector 2 (PP4/2),
exp. G2452020000001.
3.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia 2022/354 relativa a l’acceptació de les
condicions de la concessió necessària per per la instal·lació d’un canal de desguàs
d’aigües pluvials, entre les fites M-1 i M-2, previst al “Projecte executiu per la
prolongació de la canalització de recollida d’aigües pluvials des de la cruïlla del carrer
Sant Elm amb avinguda Mediterrània fins a la sortida a mar”, exp. G2702020000004.
4.- Prendre raó del compliment a les condicions establertes per la suspensió de
l’execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 4-11-2021, que ordenava la
restauració de la realitat física alterada i suspendre la seva execució fins que es
resolgui per sentència ferma el recurs contenciós interposat per l’interessat,
G5202021000002.
5.- Adjudicar el contracte “Canalització de la xarxa elèctrica de BT i MT del PA-17”
exp. B3102021000030.
6.- Adjudicar el contracte "Connexió amb fibra òptica entre els edificis municipals, exp.
B3102021000032.
7.- Resoldre sol·lcitud la llicència d'obres per la reforma i ampliació habitatge, exp.
G3102021000034.
8.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia 2022/316 relativa a la sol·licitud de la
llicència d'obres per l'obra habitatge exp. G3102021000036.
9.- Aprovar del “Pla d’inspecció d’activitats en funcionament de Malgrat de Mar 20222025”, exp. H2152022000001.
10.- Aprovar definitivament la resolució per mutu acord del contracte Modificació i
implantació de les noves línies elèctriques de l’Av. Lleida, entre els carrers Segre i
Canigó” exp. B3102016000029.
11.- Prorrogar el contracte d’arrendament i revisar la renda del local per
l'emmagatzematge d'aliments, exp. B3502017000005.
12.- Adjudicar el contracte del servei de prevenció i control de legionel·losi en
equipaments municipals, exp. B3202021000096.
13.- Adjudicar el contracte per a la redacció del Projecte i Direcció de l'obra
d'adequació de l'espai jove de Malgrat de Mar, exp. B3202021000139.
14.- Aprovar l’expedient per a la contractació de la redacció del projecte,
subministrament i construcció d’una carpa per situar al pati posterior de l’escola Mare
de Déu de Montserrat, exp. B3102022000001.
15.- Resoldre sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament,
exp. B4552020000028.
16.- Resoldre una sol·licitud de devolució de la quarta quota de les contribucions
especials del passeig marítim, exp. F3212021000013.
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17.- Remissió de les propostes de baixa per a la seva aprovació, exp.
F4202021000006.
18.- Resoldre una sol·licitud d'alteració de l'ordre del subjecte passiu, exp.
F3152021000182.
19.- Resoldre una sol·licitud de bonificació al rebut de les escombraries, exp.
F3152021000188.
20.- Resoldre una sol·licitud de tenir en compte de co-propietat del rebut de l' IBI i
tributs municipals, exp. F3152021000193.
21.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Càritas Parroquial de Malgrat de
Mar per al finançament i desenvolupament d’actuacions socials durant l’any 2021,
exp. B1302021000030.
22.- Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la subvenció "Governança de les TIC",
d'acord amb el seu catàleg de serveis 2022, exp. B210202200013.
23.- Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 2022/304 de donar per informada de la
sol·licitud de subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per al programa
Treball i Formació 2022: línies MG52, PRGC i PANP, exp. B2102022000012.
24.- Precs i preguntes.

Emili Tapias Sola
Secretari
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