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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 12/05/2021 18:07

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió

Data: 29 d’abril de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.15h.
Lloc: Telemàtica
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 22 d'abril de 2021.
2.- Resolució de la sol·licitud de la subvenció per establiments d'allotjament turístic,
exp. B2202021000005.
3.- Resolució de la sol·licitud de la subvenció per establiments d'allotjament turístic,
exp. B2202021000006.
4.- Aprovació de la convocatòria en règim de concurrència competitiva dels ajuts
urgents extraordinaris 2021 per garantir ingressos suficients per a les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica ocasionada pel covid-19, exp. B2202021000014.
5.- Aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de les
subvencions en espècie per a la millora del paisatge urbà, exp. B2202021000024.
6.- Aprovació del pla de seguretat per l'adequació de la sala de servidors, exp.
B3302020000069.
7.- Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor el servei d’actualització dels
Projectes de biomassa a l’escola Marià Cubí i Soler, i a l’escola Mare de Déu de
Montserrat, exp. B3202021000070.
8.- Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de Març de 2021, exp.
C6902021000005.
9.- Resolució de la sol·licitud de la devolució d'ingressos indeguts de la taxa per
clavegueram, exp. F3142020000081.
10.- Resolució de la sol·licitud devolució ingressos indeguts i canvi titularitat finques,
exp. F3152021000035.
11.- Resolució de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts corresponent a l'IBI,
exp. F3152021000046.
12.- Resolució de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts IBI, exp.
F3152021000047.
13.- Compensació del cànon explotació bar-cafeteria pavelló "Germans Margall", com
a conseqüència de la situació de crisi sanitària provocada pel Covid-19 exp.
F3122021000012.
14.- Aprovació de la relació de baixes per error en les liquidacions, errors de titularitat
o duplicitats, presentades per l'Organisme de Gestió Tributària, exp.
F4202021000001.
15.- Aprovació del padró del Servei d'Ajuda Domiciliària corresponent al mes de març
de 2021, exp. F3802021000012.
16.- Aprovació del cànon trimestral que durant l'exercici 2021, haurà de satisfer
l'adjudicatària de la concessió administrativa per la prestació del servei domiciliari
d'abastament d'aigua potable, exp. F3122021000013.
17.- Aprovació de la despesa d'organització del MalgrART, L235202100003.
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18.- Aprovació del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’empresa Circuitos Ruri, SLU per a la
millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de
viatgers per carretera a Malgrat de Mar, exp. B1302021000002.
19.- Aprovació dels annexes 1 i 2 del conveni de col.laboració entre el Consell
Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al desenvolupament del
projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies" per a l'any 2021, exp.
B1302021000009.
20.- Precs i preguntes.

Assumpte declarat d’urgència


Adjudicació mitjançant la figura de contracte menor, pels treballs a l’ascensor
inclinat per reduir la contaminació acústica per vibració, exp.
B3102021000014.

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

