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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 01/06/2021 14:59

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

Data: 27 de maig de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.10h
Lloc: Telemàtica
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de maig de 2020.
2.- Declarar la caducitat de la llicència d'obres majors per construir un habitatge entre
mitgeres, per haver transcorregut el termini concedit per l’execució de les obres sense
que aquestes s'hagin acabat, exp. TOMA2010000013.
3.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'obres per fer un canvi d'ús de dos locals
en planta baixa a dos habitatges, exp. G3102021000003.
4.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d'obres per a la rehabilitació integral d'un
edifici bifamiliar amb ampliació de volum, exp. G3102021000012.
5.- Resolució de la sol·licitud de la llicència d’obres majors per l’ampliació d’edifici
entre mitgeres, exp. G3102021000016.
6.- Prendre raó de la Memòria del compliment del Pla 2016-2020 i del Programa de
verificació de les activitats comunicades, per a l'any 2020, exp. H2002019000001.
7.- Ratificar la resolució d’Alcaldia núm. 1632/2021, relativa a convalidar la pròrroga
del contracte pels vehicles retirats a la via de la pública, així com la gestió, tractament
desballestament i baixa del vehicle davant les autoritats, exp. B3202019000024.
8.- Aprovació de la pròrroga del contracte pel servei de senyalització horitzontal, exp.
B3202019000068.
9.- Adjudicació de l'explotació de les gandules de la platja 2021-2024 a la Platja
Malgrat-Centre, exp. B4402021000001.
10.- Aprovació dels serveis extraordinaris del mes d'Abril de 2021, exp.
C6902021000006.
11.- Resolució de la sol·licitud d'excedència voluntària per reingrés a administració
pública d'origen, amb efectes a data 01.08.2021, exp. C3602021000001.
12.- Aprovació de la relació de baixes per error en les liquidacions, errors de titularitat
o duplicitats, presentades per l'Organisme de Gestió Tributària, corresponents a
diversos conceptes i exercicis, exp. F4202021000002.
13.- Aprovació dels tallers del Juliol Jove 2021 i dels seus preus públics, exp.
L2302021000004.
14.- Aprovació la concessió de suport econòmic a favor de l’entitat Consell Comarcal
del Maresme,
per a l’execució de la Mostra Literària del Maresme exp.
B1302021000008.
15.- Resolució de la sol·licitud per a la instal·lació comptador solidari, exp.
K1202021000141.
16.- Precs i preguntes.
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Assumpte declarat d’urgència


Adjudicació del contracte pel "Servei de vigilància i socorrisme a les platges de
Malgrat de Mar", exp. B3202021000023.

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

