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DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 08/03/2022 15:52

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 3 de març de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.36h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 de febrer de 2022.
2.- Resoldre una sol·licitud d'ampliació del termini per donar compliment a la
restauració de la realitat física alterada per la realització d'obres consistent en la
construcció d'una piscina sense llicència municipal, exp. G5202017000001.
3.- Resoldre una sol·licitud d'ampliació del termini per donar compliment a la
restauració de la realitat física alterada per la realització d'obres consistent en la
construcció de dues piscines sense llicència municipal, exp. G5202017000002.
4.- Adjudicar les obres incloses a la memòria valorada "Modificació de les
instal·lacions de la xarxa de distribució elèctrica en baixa tensió al carrer Narcís
Monturiol", exp. B3102021000029.
5.- Aprovar els plecs de clàusules particulars que han de regir la contractació del
manteniment del software Genesys d'Audifilm, exp. B3202022000017.
6.- Resoldre una sol·licitud de bonificació de l'IBI, per tenir la condició de família
nombrosa, exp. F3132021000022.
7.- Resoldre una sol·licitud de canvi de la taxa de tributs agrupats de l'habitatge exp.
F3152021000195.
8.- Devolució ingressos indeguts de fiança residus ingressada per error, exp.
F3142021000050.
9.- Resoldre una sol·licitud de canvi de titularitat en els tributs, exp. F3152022000007.
10.- Resoldre una sol·licitud exempció de pagament de l'Impost sobre Béns Inmobles
per ser entitat sense ànim de lubre, exp. F3132022000002.
11.- Revocar parcialment la subvenció atorgada a la Colla de Geganters de Malgrat de
Mar per a l'execució del projecte anual de colla gegantera per a l'any 2021 i aprovar el
pagament de l'import restant de la subvenció final, exp. B1302021000017.
12.- Aprovar el conveni de cessió d' ús del terreny de propietat municipal "Paratge:
La Guardia" per a infraestructures de telecomunicacions, exp. B4322021000001.
13.- Precs i preguntes.

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

