SESSIÓ PLENÀRIA

RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Decrets d'Alcaldia del mes de maig de 2021
NOM
874

EXTRACTE
DATA
2328/2021 - Mercat: parada eventual 8 metres al mercat de Pineda Centre del 7 de maig al 7 de 04-05-2021
novembre de 2021.

EXPEDIENT

875

492/2021 - Mercat: parada eventual de 4 metres al mercat Pineda Centre del 07.05.21 al 04-05-2021
07.11.21

492/2021 - Martinez Martinez, Oscar Antonio. Sol·licitud parada eventual de 4
metres al mercat Pineda Centre del 07.05.21 al 07.11.21

876

1768/2021 - Mercat: parada eventual de 4 metres al mercat de Pineda Centre, del 7 de maig fins 04-05-2021
el 7 de novembre de 2021

1768/2021 - Romero Miralles, Alicia. Sol·licita parada eventual 4 metres al
mercat del divendres, del 7 de maig fins el 7 de novembre de 2021

877

Expedient 3748/2021 - Sol·licita la renovació de la tarja d'aparcament

04-05-2021

3748/2021 - Sol·licita la renovació de la tarja d'aparcament

878

Expedient 3587/2021 - Proposta de sanció núm. 21019865

04-05-2021

3587/2021 - Proposta de sanció núm. 21019865

879

Expedient 3747/2021 - Sol·licitud renovació targeta aparcament persones amb discapacitat.

04-05-2021

3747/2021 - Sol·licitud renovació targeta aparcament persones amb discapacitat.

880

Expedient 3746/2021 - Presenta doc. per la renovació de la tarja d'aparcament

04-05-2021

3746/2021 - Presenta doc. per la renovació de la tarja d'aparcament

881

Expedient 3745/2021 - Sol·licita tarja d'aparcament individual per a persones amb disminució.

04-05-2021

3745/2021 - Sol·licita tarja d'aparcament individual per a persones amb
disminució.

882

Expedient 3743/2021 - Presenta sol· per la renovació de ta tarja d'aparcament per a minusvàlid

04-05-2021

3743/2021 - Presenta sol· per la renovació de ta tarja d'aparcament per a
minusvàlid

883

Expedient 3734/2021 - Presenta doc. per la renovació de la tarjeta d'aparcament per a04-05-2021
minusvàlid

3734/2021 - Presenta doc. per la renovació de la tarjeta d'aparcament per a
minusvàlid

884

Expedient 3731/2021 - Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb 04-05-2021
disminució, titular no conductor, renovació.

3731/2021 - Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució, titular no conductor, renovació.

885

Expedient 3742/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament

3742/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament

886

Expedient 3767/2021 - Presenta doc. per la sol· de la targeta d'aparcament per a persones amb 04-05-2021
discapacitat

3767/2021 - Presenta doc. per la sol· de la targeta d'aparcament per a persones
amb discapacitat

887

Expedient 3768/2021 - Presenta doc. perla targeta d'aparcament per a persoes amb disminució 04-05-2021

3768/2021 - Presenta doc. perla targeta d'aparcament per a persoes amb
disminució

888

Expedient 3764/2021 - Acord incoació núm. 21020407

3764/2021 - Acord incoació núm. 21020407

04-05-2021

04-05-2021

1

2328/2021 - Gonzalez Lopez, Diego. Sol·licitud parada eventual 8 metres al
mercat de Pineda Centre del 7 de maig al 7 de novembre de 2021.

NOM

EXTRACTE

DATA

EXPEDIENT

889

Expedient 3585/2021 - Acord incoació núm. 21019648

04-05-2021

3585/2021 - Acord incoació núm. 21019648

890

2306/2021 - Policia Local
04-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades per la sanció exp. A-77612 de
data 23/02/2021.

2306/2021 - Presenta al·legacions a la sanció exp. A-77612 de data 23/02/2021

891

3574/2021 Policia Local
04-05-2021
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades en referència a l'expedient
número 77831.

3574/2021 - Tramesa al·legació exp. núm. 77831.

892

3634/2021 - Policia Local
04-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de la reclamació telèfonica de la ORG per error de matricula.
Expedient 76925- Lot multa 104-076101

3634/2021 - Tramesa al·legació exp. núm. LOT 104-76101 DENÚNCIA 76925 ERROR DE MATRICULA

893

EXP. 3564/2021 Policia Local
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions de la sanció i
21/A-77954 de data:19/03/2021.

04-05-2021

3564/2021 - Al·legacions sanció exp. 21/A-77954 de data:19/03/2021

l'anul·lació de l'expedient

894

04-05-2021
6722/2018 Contractació i compres
Resolució relativa a l'aprovació de la certificació d'obres n.5 de la contractació del projecte
executiu i obra per a la implantació d’un SKATEPARK a la Rambla de Catalunya entre el carrer
Jaume Balmes i Barcelona

6722/2018 - Contractació projecte executiu i obra per a la implantació d’un
SKATEPARK a la Rambla de Catalunya entre el carrer Jaume Balmes i
Barcelona

895

Expedient 3792/2021 - Aprovació calendari laboral 2021.

3792/2021 - Aprovació calendari laboral 2021.

896

2390/2021_Ocupació_ Proposta relativa a l'aprovació dels resultats finals del Pla ocupacional 3 i 04-05-2021
4 Auxiliar Adminsitratiu/va vinculat a serveis socials (PO3/2021) i Auxiliar administratiu/va vinculat
a l'oficina d'atenció a la ciutadania (PO4/2021)

2390/2021 - Pla ocupacional (PO3) d'aux. admnistratiu-va s.socials.

897

2389/2021_Ocupació_ Proposta relativa a l'aprovació dels Resultats definitius del procès de 04-05-2021
selecció del Pla Ocupacional 2 (PO2/2021) Dinamitzador/a juvenil

2389/2021 - PO2/2021 Dinamitzador/a juvenil

898

2388/2021_Ocupació_ Proposta relativa a l'aprovació dels resultats finals del Pla Ocupacional 1 04-05-2021
(PO1/2021) Tècnic/a Auxiliar d'Ocupació.

2388/2021 - PO1/2021 Tècnic/a Auxiliar d'Ocupació

899

Expedient 1228/2021 - Sol·licita la bonificació de la Taxa, ICIO i exemp.d'OVP material 04-05-2021
construcció per rehabilitació de la façana. C/ Angel Guimerà`núm. 12.

1228/2021 - Sol·licita la bonificació de la Taxa, ICIO i exemp.d'OVP material
construcció per rehabilitació de la façana. C/ Angel Guimerà`núm. 12.

900

Expedient 3749/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació de multes que presenta l'Organisme 04-05-2021
de Recaptació i Gestió Tributària, corresponents al mes d'abril 2021

3749/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació de multes que presenta
l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, corresponents al mes d'abril 2021

901

Expedient 2314/2020 - Justificació de la subvenció en concurrència competitiva atorgada l'any 04-05-2021
2020 i procedir al pagament del 20% restant de l'import atorgat- Club Ciclista Pineda de Mar

2314/2020 - Sol·licitud subvenció concurrència competitiva any 2020- Club
Ciclista Pineda de Mar

902

Expedient 2446/2020 - Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l'any 2020 i procedir al 04-05-2021
pagament del 20% restant de l'import atorgat- Astorbike Club BTT Pineda

2446/2020 - Sol. subvenció any 2020- Astorbike Club BTT Pineda

903

5742/2020 Mercat - Proposta relativa a l'anul·lació del rebut taxa mercat 2n semestre 2021 a nom04-05-2021
del Sr. JSA i a la generació de nou rebut a nom de la Sra. JGG per transmissió de parada

5742/2020 - Sola Alsina, Jordi. Transmissió parada de mercat de Pineda centre

04-05-2021

2

NOM

EXTRACTE

DATA

EXPEDIENT

904

Aprovació relació d'obligacions núm. 15/2021 de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

04-05-2021

632/2021 - Aprovació relacions d'obligacions any 2021 de l'Ajuntament de Pineda
de Mar

905

3669/2021 - Policia Local
04-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades per la sanció de zona blava el
05/03/2021, anul·lant la sanció de l'expedient 1620510549.

3669/2021 - Presenta al·legacions a la sanció de zona blava el 05/03/2021

906

3603/2021 - Policia Local
04-05-2021
Proposta relativa a la desestimacio de les al·legacions presentades a la sanció de trànsit exp.
1620310160 de data: 17/03/2021.

3603/2021 - Presenta al·legacions a la sanció de trànsit exp. 1620310160 de
data: 17/03/2021

907

Expedient 3916/2021 - Incoació per manca identificació núm. 21021173

05-05-2021

3916/2021 - Incoació per manca identificació núm. 21021173

908

Expedient 3912/2021 - Proposta de sanció núm. 21021172

05-05-2021

3912/2021 - Proposta de sanció núm. 21021172

909

Expedient 3915/2021 - Acord incoació núm. 21020922

05-05-2021

3915/2021 - Acord incoació núm. 21020922

910

Expedient 3899/2021 - Aprovació oferta de places de les Llars d'Infants municipals. Donar-se per05-05-2021
assabentat del calendari de presentació de sol·licituds.

3899/2021 - Aprovació oferta de places de les Llars d'Infants municipals.
Donar-se per assabentat del calendari de presentació de sol·licituds.

911

Decret d'aprovació nomenament de membre de la comissió d'estudi projecte per a la 05-05-2021
implementació d'un servei de transport de persones a Can Carreras i Pineda de Mar.

4008/2021 - Establiment d'un servei de transport de persones a Can Carreras i
Pineda de Mar.

912

Decret relatiu a la provisió del lloc de treball d'Interventor, en comissió de serveis.

3586/2021 - Provisió del lloc de treball d'Interventor en comissió de serveis.

913

2257/2021 - Contractació i Compres
05-05-2021
Proposta relativa a l'aprovació de l'adjudicació del contracte d'Esterilització de 120 gats de les
colònies de gats.

2257/2021 - Esterilització de 120 gats de les colònies de gats

914

Expedient 3025/2021 - Aprovació de la contractació del servei d'auditoria per la liquidació de la 05-05-2021
societat AGBAR, any 2020

3025/2021 - Aprovació de la liquidació del servei municipal d'aigua potable de
Pineda de Mar emès per la Societat General d'Aigües de Barcelona, any 2020

915

Expedient 3986/2020 - Aprovació de l'actualització dels preus de Sorea, SAU de l'exercici 2019

3986/2020 - Aprovació de la liquidació del servei municipal d'aigua potable emès
per Sorea corresponent a l'exercici 2019

916

2247/2021 Contractació i compres
05-05-2021
Resolució relativa a la devolució de la garantia definitiva de l'expedient 1143/2017 del Servei de
neteja de les dependències municipals de Pineda de Mar

2247/2021 - Devolució de la garantia definitiva de l'expedient 1143/2017 del
Servei de neteja de les dependències municipals de Pineda de Mar

917

Expedient 1730/2021 - Bonificació 95% per rehabilitació façana. C. Propietaris Pg. Maritim núm. 05-05-2021
14-15.

1730/2021 - Bonificació 95% per rehabilitació façana. C. Propietaris Pg. Maritim
núm. 14-15.

918

Expedient 3878/2021 - Devolució de les taxes pagades per no fer les obres. C/ Garbí núm. 167 05-05-2021
3.1.

3878/2021 - Devolució de les taxes pagades per no fer les obres. C/ Garbí núm.
167 3.1.

919

Expedient 3929/2021 - Pagament servei de guàrdies del mes d'abril del personal de NT

3929/2021 - Pagament servei de guàrdies del mes d'abril del personal de NT

920

Expedient 3784/2021 - Nomenar funcionària interina pel pla d'ocupació 05 de la DIBA a la 06-05-2021
treballadora social Sra. ARC.

05-05-2021

05-05-2021

06-05-2021

3

3784/2021 - Nomenar funcionària interina pel pla d'ocupació 05 de la DIBA a la
treballadora social Sra. ARC.

NOM

EXTRACTE

DATA

EXPEDIENT

921

Proposta relativa a la Contractació de les obres del Projecte d'actuacions de millora del drenatge 06-05-2021
del nucli urbà de Pineda de Mar

4448/2020 - Contractació de les obres del Projecte d'actuacions de millora del
drenatge del nucli urbà de Pineda de Mar

922

Expedient 3921/2021 - Contractació temporal d'un tècnic/a local coordinador/a per tal d'impulsar 06-05-2021
el Pla Educatiu de l'Entorn.

3921/2021 - Contractació temporal d'un tècnic/a local coordinador/a per tal
d'impulsar el Pla Educatiu de l'Entorn.

923

3131/2021 (mercat): autorització administrativa eventual per a la venda de roba de bany i interior 06-05-2021
fabricada a Espanya al mercat no sedentari de Pineda centre, 6 metres lineals del 7.05.21 al
7.11.21

3131/2021 - Gonzalez Vazquez, Juana. Sol·licitud parada eventual de maig a
octubre 2021 mercat Pineda centre

924

Retirada adscripció Cal Vedat com a zona d'estacionament per a vehicles residents.

06-05-2021

4005/2021 - Retirada adscripció Cal Vedat com a zona d'estacionament per a
vehicles residents.

925

Expedient 3627/2021 - Exp. OC-009741

06-05-2021

3627/2021 - Exp. OC-009741

926

06-05-2021
3663/2021 - Contractació i compres
Resolució relativa a l'aprovació de la segona pròrroga del contracte del Serveis pel control
físic-químic i microbiològic de l’aigua de les piscines del complex esportiu de Can Xaubet de
Pineda de Mar

3663/2021 - Segona pròrroga del contracte «Serveis pel control físic-químic i
microbiològic de l’aigua de les piscines del complex esportiu de Can Xaubet de
Pineda de Mar»

927

Expedient 3623/2021 - Exp. OC-008870

06-05-2021

3623/2021 - Exp. OC-008870

928

Expedient 3622/2021 - Exp. OC-010029

06-05-2021

3622/2021 - Exp. OC-010029

929

Expedient 3618/2021 - Exp. OC-010028

06-05-2021

3618/2021 - Exp. OC-010028

930

2972/2021 - Contractació i compres
06-05-2021
Resolució relativa a l'aprovació de la prórroga del contracte del servei de consergeria, neteja i
manteniment de les instal·lacions esportives i centres educatius

2972/2021 - Prórroga contracte del servei de consergeria, neteja i manteniment
de les instal·lacions esportives i centres educatius

931

Expedient 3617/2021 - Exp. OC-009740

3617/2021 - Exp. OC-009740

932

Expedient 3715/2021 - Atorgar contracte laboral interí per substitució com treballadora social a la 06-05-2021
Sra. ABGV amb motiu d ela comissió de serveis de la titular.

3715/2021 - Atorgar contracte laboral interí per substitució com treballadora
social a la Sra. ABGV amb motiu d ela comissió de serveis de la titular.

933

Expedient 3616/2021 - Exp. OC-009602

06-05-2021

3616/2021 - Exp. OC-009602

934

Expedient 3615/2021 - Exp. OC-009739

06-05-2021

3615/2021 - Exp. OC-009739

935

Expedient 3437/2021 - Exp. OC-009928

06-05-2021

3437/2021 - Exp. OC-009928

936

Expedient 3435/2021 - Exp. OC-010076

06-05-2021

3435/2021 - Exp. OC-010076

937

Expedient 3434/2021 - Exp. OC-009816

06-05-2021

3434/2021 - Exp. OC-009816

938

Expedient 3433/2021 - Exp. OC-009817

06-05-2021

3433/2021 - Exp. OC-009817

939

Expedient 3431/2021 - Exp. OC-005200

06-05-2021

3431/2021 - Exp. OC-005200

06-05-2021

4

NOM

EXTRACTE

DATA

EXPEDIENT

940

Expedient 3426/2021 - Exp. OC-009594

06-05-2021

3426/2021 - Exp. OC-009594

941

Expedient 3425/2021 - Exp. OC-009988

06-05-2021

3425/2021 - Exp. OC-009988

942

Expedient 9265/2020 - Incoar expedient disciplinari al Sr.C.S.M.,per tal d’esbrinar els fets i 06-05-2021
conductes de determinats fets.

9265/2020 - Incoar expedient disciplinari al Sr.C.S.M.,per tal d’esbrinar els fets i
conductes de determinats fets.

943

Expedient 3994/2021 - Incoació d'expedient disciplinari a un funcionari adscrit al servei de Policia 06-05-2021
Local

3994/2021 - Incoació d'expedient disciplinari a un funcionari adscrit al servei de
Policia Local

944

Resolució d' Inscripció AMPA Llar d'Infants Bressol de Mar al ROEV

1247/2021 - Inscripció AMPA Llar d'Infants Bressol de Mar al ROEV

945

Expedient 9027/2020 - Resolució d'aprovació de la justificació de subvenció en règim de07-05-2021
concurrència atorgada a la Penya Barcelonista, any 2020-PC

9027/2020 - Justificació subvenció en règim de concurrència, àmbit PC, any
2020.

946

Expedient 788/2021 -Resolució d'aprovació de la Justificació de la subvenció concurrent07-05-2021
atorgada a l'ass. Carnavalesca Peti qui Peti, any 2020-PC

788/2021 - Justificació subvenció concurrent atorgada any 2020

947

Expedient 881/2021 - Resolució d'aprovació de la justificació de la subvenció en règim de 07-05-2021
concurrencia atorgada a l'ass. Pineda Wargames, any 2020-PC

881/2021 - Justificació subvenció en règim de concurrencia, regidoria PC, any
2020

948

Expedient 9201/2020 - Resolució d'aprovació de la Justificació de la subvenció en règim de 07-05-2021
concurrència atorgada a l'Assoc. El Pinyó, any 2020-PC

9201/2020 - Justificació subvenció en règim de concurrència atorgada a l'Assoc.
El Pinyó, regidoria PC, any 2020.

949

Expedient 937/2021 - Resolució d'aprovació de la justificació de la subvenció en règim de 07-05-2021
concurrència atorgada a l'Agrupació de Persones Sordes l'any 2020-PC

937/2021 - Justificació subvenció en règim de concurrència, regidoria PC, any
2020

950

Expedient 9025/2020 -Resolució d'aprovació de la Justificació subvenció en règim de 07-05-2021
concurrència atorgada a l'Ass. Comparsa Tribala, any 2020-PC

9025/2020 - Justificació subvenció en règim de concurrència, àmbit PC, any
2020

951

Expedient 888/2021 - Resolució d'aprovació de la Justificació de la subvenció en règim de 07-05-2021
concurrència atorgada al Cercle Artístic per l'any 2020-CU

888/2021 - Justificació subvenció en règim de concurrència, regidoria CU, any
2020

952

Expedient 8910/2020 - Resolució d'aprovació de la ustificació subvenció en règim concurrència07-05-2021
atorgada a l'ass. Cultural Mare Nostrum per l'any 2020-CU

8910/2020 - Justificació subvenció en règim concurrència, Regidoria de Cultura,
any 2020

953

Expedient 9146/2020 - Resolució d'aprovació de la justificació de la subvenció en règim de 07-05-2021
concurrència atorgada a l'ass. Ponent per l'any 2020-CU

9146/2020 - Justificació subvenció en règim de concurrència, regidoria CU, any
2020

07-05-2021

5

NOM
954

EXTRACTE
Expedient 1681/2021 - LVA0002/21- LOT DE VEHICLES PER BAIXA I DESTRUCCIÓ

DATA
07-05-2021

955

3419/2021 - Liquidació de la quota de soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament07-05-2021
exercici 2021.

3419/2021 - Liquidació de la quota de soci del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament exercici 2021.

956

2719/2020 - Aprovació de la rendició del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’entitat 07-05-2021
Fundació Privada Marpí, 2020.

2719/2020 - Sol·licitud de subvenció nominativa, per al projecte «Servei
Ocupacional d’inserció del Taller Horitzó», any 2020.

957

Atorgar llicència d'obra menor a c/Osona, 18

10-05-2021

3084/2021 - Construcció piscina privada

958

Atorgar llicència d'obra menor a Av Carme, 10-12.

10-05-2021

2747/2021 - Reparació façanes i coberta

959

Resolució relativa a la baixa del gual nº 1824 situat al carrer Girona, 28

10-05-2021

3089/2021 - Sol·licita la baixa del gual nº 1824

960

Resolució relativa a l'alta del gual situat al c. Ripolles, 123

10-05-2021

2639/2021 - Sol·licita alta del gual al C Ripolles, 123

961

Expedient 6303/2018 - Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Pineda de Mar es 10-05-2021
dóna per assabentat que, amb efectes de data 30 de abril de 2021 endavant, es començarà a
utilitzar i ocupar les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar.

6303/2018 - edifici plurifamiliar

962

3842/2021 - Policia Local
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions denúncia 1620610433.

3842/2021 - Presenta al·legacions denúncia 1620610433

963

Expedient 4021/2021 - Adscriure a la Sra. CPB en comissió de serveis a la Sra. CPB al lloc de 10-05-2021
treball de dinamitzador/a participació ciutadana.

4021/2021 - Adscriure a la Sra. CPB en comissió de serveis a la Sra. CPB al lloc
de treball de dinamitzador/a participació ciutadana.

964

Expedient 4022/2021 - Adscriure en comissió de serveis a la Sra. FGZ al lloc de treball de cap 10-05-2021
unitat atenció directa dels serveis socials bàsics.

4022/2021 - Adscriure en comissió de serveis a la Sra. FGZ al lloc de treball de
cap unitat atenció directa dels serveis socials bàsics.

10-05-2021

6

EXPEDIENT
1681/2021 - LVA0002/21- LOT DE VEHICLES PER BAIXA I DESTRUCCIÓ
79/2021 - Exp. VA0053/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
80/2021 - Exp. VA0058/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
81/2021 - Exp. VA0059/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
84/2021 - Exp. VA0066/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
85/2021 - Exp. VA0078/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
86/2021 - Exp. VA0083/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
88/2021 - Exp. VA0094/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
90/2021 - Exp. VA0102/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
91/2021 - Exp. VA0103/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
92/2021 - Exp. VA0107/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
94/2021 - Exp. VA0110/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
95/2021 - Exp. VA0111/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
98/2021 - Exp. VA0122/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
99/2021 - Exp. VA0124/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
101/2021 - Exp. VA0128/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
102/2021 - Exp. VA0139/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
103/2021 - Exp. VA0140/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.
1694/2021 - Exp. VA0142/20- Vehicle per baixa i destrucció LVA0002/21.

NOM

EXTRACTE

DATA

EXPEDIENT

965

Expedient 3018/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'incoa procediment de restauració de la 11-05-2021
realitat física alteras perquè s'ha instal·lat dues tanques publicitàries en terreny municipal sense
llicència al c/ La Costa,10

3018/2021 - Tanques publicitàries instal·lades en terreny municipal sense
llicència

966

Expedient 4252/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'incoa procediment de restauració de la 11-05-2021
realitat física alteras perquè s''ha instal·lat una estructura de fusta adossada a tanca exterior de
l'habitatge situat al carrer Illes Canàries, número 29

4252/2020 - S'ha instal·lat una estructura de fusta adossada a tanca sense
llicència

967

Expedient 3796/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es desestima el recurs de resposició 11-05-2021
interposat contra el decret de l'alcaldia 2522/2020- parcel·lacions i activitats no conformes amb el
planejament.

3796/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament

968

3759/2021_Ocupació i Formació_ Proposta relativa a l'aprovació de l'adjudicació del curs 11-05-2021
d'orientació Maig (IDIQ)

3759/2021 - Programa d'orientació Maig (IDIQ)

969

Expedient 3721/2021 - Nomenar funcionària interina per programes com treballador/a social a la 11-05-2021
Sra. MDSS amb motiiu de la pròrroga de la Addenda BS.

3721/2021 - Nomenar funcionària interina per programes com treballador/a social
a la Sra. MDSS amb motiiu de la pròrroga de la Addenda BS.

970

Expedient 3723/2021 - Nomenar funcionària interina per substitució com treballadora social a la 11-05-2021
Sra. ALB.

3723/2021 - Nomenar funcionària interina per substitució com treballadora social
a la Sra. ALB.

971

Expedient 2958/2021 - Atorgar contractelaboral interí fins a la provisió reglamentaria a la Sra. 11-05-2021
MMLL com a Tècnica d’igualtat i migració

2958/2021 - Atorgar contractelaboral interí fins a la provisió reglamentaria a la
Sra. MMLL com a Tècnica d’igualtat i migració

972

Expedient 2959/2021 - Atorgar contracte laboral interí com a Tècnica de promoció de la salut a la 11-05-2021
Sra. MLM fins a cobertura reglamentària de la plaça

2959/2021 - Atorgar contracte laboral interí com a Tècnica de promoció de la
salut a la Sra. MLM fins a cobertura reglamentària de la plaça

973

Expedient 2962/2021 - Atorgar contracte laboral interí fins a cobertura reglamentària de la plaça 11-05-2021
a la -sra. PSX, com a Professora Tutora PTT.

2962/2021 - Atorgar contracte laboral interí fins a cobertura reglamentària de la
plaça a la -sra. PSX, com a Professora Tutora PTT.

974

Expedient 2960/2021 - Atorgaar contracte laboral interí fins a cobertura reglamentària de la plaça 11-05-2021
a la Sra. MTFA com a Auxiliar tècnica d’acollida i gent gran

2960/2021 - Atorgaar contracte laboral interí fins a cobertura reglamentària de la
plaça a la Sra. MTFA com a Auxiliar tècnica d’acollida i gent gran

975

Expedient 347/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per fer una escomesa11-05-2021
de gas al carrer Girona, número 38 (s/ref.GDEC4420110052).

347/2021 - Escomesa de gas (s/ref.GDEC4420110052)

976

2828/2021 - Mercat: extinció voluntària a partir de la data de sol·licitud de la baixa, 22 de març de 11-05-2021
2021, de l’autorització administrativa per a la venda d’alimentació als mercats de venda no
sedentària de Pineda de Mar Centre (parada de 6 metres lineals situada al número 10 del Pg.
Marítim costat muntanya).

2828/2021 - Sanchez Montero, Luisa. extinció voluntària a partir de la data de
sol·licitud de la baixa, 22 de març de 2021, de l’autorització administrativa per a
la venda d’alimentació als mercats de venda no sedentària de Pineda de Mar
Centre (parada de 6 metres lineals situada al número 10 del Pg. Marítim costat
muntanya).

977

Expedient 2472/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per fer una 11-05-2021
escomesa directa de gas al carrer Renoir, número 4 (s/ref.:GDEC4421020070).

2472/2021 - Escomesa directa de gas (s/ref.:GDEC4421020070)

978

3545/2021 Mercat - Proposta relativa a l'ampliació de 4 metres de la parada del mercat de 11-05-2021
Poblenou de la Sra. RMVG

3545/2021 - Verdugo Galceran, Rosa Mª. Sol·licitud ampliació 4 metres parada
mercat Poblenou.

7

NOM
979

EXTRACTE
DATA
2838/2021_Ocupació i Formació_ Proposta relativa a l'aprovació del curs d'orientació i seguiment11-05-2021
per a Joves nouvinguts

EXPEDIENT

980

Expedient 1650/2021 - Encomanar les funcions d'inspector en cap al sergent de la Policia Local 11-05-2021
Sr. CCN

1650/2021 - Encomanar les funcions d'inspector en cap al sergent de la Policia
Local Sr. CCN

981

Expedient 3715/2021 - Atorgar contracte laboral interí per substitució com treballadora social a la 11-05-2021
Sra. ABGV amb motiu d ela comissió de serveis de la titular.

3715/2021 - Atorgar contracte laboral interí per substitució com treballadora
social a la Sra. ABGV amb motiu d ela comissió de serveis de la titular.

982

Expedient 3445/2021 - Cementiri municipal. Canvis de nom, col.locació de làpides etc. Mes 11-05-2021
d'abril.

3445/2021 - Cementiri municipal. Canvis de nom, col.locació de làpides etc. Mes
d'abril.

983

Expedient 4248/2021 - Adscripció de lloc de treball de la Sra. MMZ i de la Sra. IPC.

12-05-2021

4248/2021 - Adscripció de lloc de treball de la Sra. MMZ i de la Sra. IPC.

984

Expedient 4141/2021 - Sol·licitud modificació horari laboral.

12-05-2021

4141/2021 - Sol·licitud modificació horari laboral.

985

Expedient 2208/2020 - Proposta relativa a l'aprovació del compte justificatiu de la Subvenció 12-05-2021
nominativa per a realitzar "Activitats envers el teatre" durant el 2020 a favor de l'entitat Centre
Cultural i Recreatiu.

2208/2020 - Subvenció nominativa per a realitzar "Activitats envers el teatre"
durant el 2020 a favor de l'entitat Centre Cultural i Recreatiu.

986

Expedient 3490/2021 - Presa de possessió del Sr, JMM com a tresorer; deixar sense efectes 12-05-2021
l'encomanament de funcions de l'administrativa Sra. MMZ.

3490/2021 - Presa de possessió del Sr, JMM com a tresorer; deixar sense
efectes l'encomanament de funcions de l'administrativa Sra. MMZ.

987

Expedient 4171/2021 - Procediment abreviat 182/2021-V. Sra. C.V

4171/2021 - Procediment abreviat 182/2021-V. Sra. C.V

988

No donar-nos per comunicats de les obres menors a c/Tarragona, 23 03 02 i trasllat a disciplina. 13-05-2021

4437/2020 - COMUNICADA instal·lació plaques fotovoltaiques

989

Donar-nos per comunicats de les obres menors a c/Mar, 67.

3493/2019 - COMUNICADA subtitució d'una piscina desmontable per una de
poliester i soterrada.

990

Expedient 2659/2020 - Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Pineda de Mar es 13-05-2021
dóna per assabentat que, amb efectes de data 3 de maig de 2021 endavant, es començarà a
utilitzar i ocupar les obres de desinstal·lació de muntacàrregues a l’edifici comercial.

2659/2020 - Desinstal·lació de muntacàrregues a edifici comercial

991

Expedient 4044/2019 - Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Pineda de Mar es 13-05-2021
dóna per assabentat que, amb efectes de data 17 de febrer de 2021 endavant, es començarà a
utilitzar i ocupar les obres d’un habitatge en planta segona a l’edifici existent.

4044/2019 - addició d'un habitatge en planta segona a l'edifici existent

992

Atorgar llicència d'obra menor a c/Camós, 4.

13-05-2021

2666/2021 - Reparació terrat comunitari

993

Atorgar llicència d'obra menor a c/Rusiñol, 3.

13-05-2021

3133/2021 - Rehabilitació façana edifici plurifamiliar amb treballs verticals

994

Atorgar llicència d'obra menor a c/Arpelles, 16-18.

13-05-2021

1154/2021 - Instal·lar i rehabilitar envans pluvials i façanes.

995

Expedient 4134/2021 - Proposta de sanció núm. 21022249

13-05-2021

4134/2021 - Proposta de sanció núm. 21022249

996

Expedient 4132/2021 - Incoació per manca identificació núm. 21022248

13-05-2021

4132/2021 - Incoació per manca identificació núm. 21022248

997

Expedient 4130/2021 - Acord incoació núm. 21021660

13-05-2021

4130/2021 - Acord incoació núm. 21021660

13-05-2021

13-05-2021

8

2838/2021 - Curs d'orientació i seguiment per a Joves

NOM

EXTRACTE

998

Aprovar el projecte d'estructures tèxtil per a les llars d'infants de la Marinada i del Bressol de Mar 13-05-2021

720/2021 - Projecte d'estructures tèxtil per a les llars d'infants de la Marinada i
del Bressol de Mar

999

Expedient 4131/2021 - Acord incoació núm. 21021994

13-05-2021

4131/2021 - Acord incoació núm. 21021994

13-05-2021

1989/2021 - Al·legacions en relació a l'exp. 1620503243

1.000 1989/2021 - Policia Local
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions en relació a la sanció 1620503243

DATA

EXPEDIENT

1.001 Expedient 2593/2021 - Bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball de 13-05-2021
redactor/a ràdio.

2593/2021 - Bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball
de redactor/a ràdio.

1.002 Resolució relativa a autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la provisió de fons al 13-05-2021
procurador per les apel·lacions del procediment ordinari 20/21-B de mesures cautelars davant el
Jutjat Contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona en relació amb el Procediment ordinari
contenciós administratiu 100/2021- Green Leaf, SCP vs Ajuntament de Pineda de Mar

2536/2021 - Jutjat Contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona- Procediment
ordinari 100/2021- P.S Mesures cautelars coetànies 20/2021-B, Green Leaf, SCP
vs Ajuntament de Pineda de Mar

1.003 Resolució relativa a donar de baixa l'activitat de comerç a l'engròs de màquines i materials 13-05-2021
d'oficina situada al c/ Progrés, 34

3669/2017 - Comerç a l'engròs de màquines i materials d'oficina (Transmissió de
Titularitat )

1.004 3463/2021 - Adhesió a les Bases per a la gestió i desenvolupament del Servei Local de 14-05-2021
Teleassistència.

3463/2021 - Adhesió a les Bases per a la gestió i desenvolupament del Servei
Local de Teleassistència

1.005 Reclamació per infracció de la propietat intel·lectual cap a la seva persona en motiu del plagi del 14-05-2021
projecte final de màster en gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local.

4237/2021 - Reclamació per infracció de la propietat intel·lectual cap a la seva
persona en motiu del plagi del projecte final de màster en gestió del patrimoni
cultural en l'àmbit local.

1.006 Sol·licitud de canvis en les seccions 2 i 7 ubicades actualment a l’espai de l’Antiga Biblioteca, 17-05-2021
plaça Mèlies 21, a l’Oficina del cens electoral.

4615/2021 - Sol·licitud de canvis en les seccions 2 i 7 ubicades actualment a
l’espai de l’Antiga Biblioteca, plaça Mèlies 21, a l’Oficina del cens electoral.

1.007 Expedient 4452/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament per a 17-05-2021
disminuits

4452/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament per a
disminuits

1.008 Expedient 4447/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament

4447/2021 - Presenta doc. per la renovació de la targeta d'aparcament

17-05-2021

1.009 Expedient 9450/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per fer una 18-05-2021
escomesa per caducitat de la llicència exp.2675/2020 (s/ref.Exp-135022) al carrer Illes Canàries,
número 22.

9450/2020 - sol·licita llicència per fer una escomesa per caducitat de la llicència
exp.2675/2020 (s/ref.Exp-135022)

1.010 Expedient 1127/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per fer una 18-05-2021
escomesa de gas (s/ref.:GDEC4420120062) al carrer Fabra, número 12.

1127/2021 - Escomesa de gas natural (s/ref.:GDEC4420120062)

1.011 Expedient 4946/2018 - Decret de l'Alcaldia pel qual es suspèn el termini per resoldre i es cursa 18-05-2021
sol·licitud de dictament a la CJA per la reclamació responsabilitat patrimonial pels perjudicis de la
sentència del TSJ de Catalunya pel que fa a la quantitat de la indemnització de "La Rosaleda".

4946/2018 - Reclamació responsabilitat patrimonial pels perjudicis de la
sentència del TSJ de Catalunya pel que fa a la quantitat de la indemnització de
"La Rosaleda"

1.012 Expedient 3793/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es desestima el recurs de reposició18-05-2021
interposat contra el decret de l'Alcaldia 2467/2020.

3793/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament

9

NOM EXTRACTE
DATA
1.013 Expedient 3801/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es sobreseu el procediment de restauració de18-05-2021
la realitat física alterada per les actuacions de dipòsit de fibrociment al polígon 14 parcel·la 49
"Els Rials".

EXPEDIENT

1.014 Resolució relativa al recurs de reposició per OVP taules i cadires 2020

19-05-2021

1996/2020 - OVP taules i cadires 2020 - Bar Tapa Canalla- Pl. Mèlies amb
Passatge Pare Coll- ANUAL-

1.015 Resolució relativa a la sol·licitud d' alta de gual situat al carrer Claudio Coello, 5

19-05-2021

3774/2021 - Sol·licita alta gual al carrer Claudio Coello, 5

1.016 Resolució relativa a la sol·licitud de baixa del gual nº 1618

19-05-2021

3457/2021 - Sol·liciota la baixa del gual nº 1618

3801/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament i
abocador de fibrociment

1.017 Resolució relativa a la sol·licitud d' autorització per instal·lar dues activitats infantils a l'Av 19-05-2021
Hispanitat.

4250/2021 - Sol·licita autorització per instal·lar dues activitats infantils del 3/06/21
al 11/07/21.

1.018 Expedient 1571/2021 - Proposta relativa a la denegació de la bonificació de la taxa de la brossa19-05-2021
domiciliària

1571/2021 - Sol·licita bonificació a la taxa d'escombreries Av. MOntserrat, 21
baixos 2a.

1.019 Resolució relativa a la sol·licitud de traspàs de la titularitat del gual núm. 2199. Al c/ Cerdanya 2 19-05-2021
amb c/ Benavente, 72.

2218/2021 - Sol·licitud del traspàs de la titularitat del gual núm. 2199. Al c/
Cerdanya 2 amb c/ Benavente, 72.

1.020 Atorgar llicència d'obra menor amb contingut idèntic a llc. 39/20 menor a c/Balmes, 15-19.

19-05-2021

4060/2021 - Llicència amb contingut idèntic a llc. 39/20 menor

1.021 Atorgar llicència d'obra menor c/Esglèsia, 23

19-05-2021

3450/2021 - Realització d'obertura en façana per accés al garatge d'un habitatge
unifamiliar.

1.022 Atorgar llicència d'obra menor a c/Regoyos, 9.

19-05-2021

3097/2021 - Construcció piscina

1.023 Donar-nos per comunicats de les obres menors a Av Montserrat, 25.

19-05-2021

2604/2021 - COMUNICADA obertura vorera propietat privada localització embús
tub clavegueram edifici.

1.024 Atorgar llicència d'obra menor a Av Montserrat, 58-60.

19-05-2021

660/2021 - Reforma envà pluvial.

1.025 Atorgar llicència d'instal·lació de grua - torre a c/Consolat de Mar, 19-25.

19-05-2021

2644/2021 - Instal·lació grua-torre

1.026 Conveni en pràctiques amb la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 19-05-2021
Fabra, alumne ISM.

4786/2021 - Conveni en pràctiques amb la Universitat Pompeu Fabra.

1.027 Resolució relativa a l'aprovació del Conveni Centre Cultural i Recreatiu 2021-2024

19-05-2021

758/2021 - Conveni Centre Cultural i Recreatiu 2021-2024

1.028 Expedient 755/2021 - Proposta relativa a l'aprovació del Conveni AEIG Montpalau 2021-2024

19-05-2021

755/2021 - Conveni AEIG Montpalau 2021-2024

1.029 Expedient 4167/2021 - Encomanació de funcions de categoria superior de personal de la brigada 20-05-2021
municipal.

4167/2021 - Encomanació de funcions de categoria superior de personal de la
brigada municipal.

1.030 Expedient 4818/2021 - Proposta de sanció núm. 21023530

4818/2021 - Proposta de sanció núm. 21023530

20-05-2021

1.031 Expedient 4795/2021 - Sol·licitud renovació targeta aparcament individual persona amb 20-05-2021
disminució.

10

4795/2021 - Sol·licitud renovació targeta aparcament individual persona amb
disminució.

NOM EXTRACTE
1.032 Expedient 4800/2021 - Sol·licita la targeta d'aparcament per a minusvàlid

DATA
20-05-2021

EXPEDIENT

1.033 Expedient 4809/2021 - Sol· de la tarja d'aparcament per a persones amb disminució

20-05-2021

4809/2021 - Sol· de la tarja d'aparcament per a persones amb disminució

1.034 Expedient 4817/2021 - Incoació manca identificació núm. 21023529

20-05-2021

4817/2021 - Incoació manca identificació núm. 21023529

1.035 Expedient 4816/2021 - Acord incoació núm. 21023291

20-05-2021

4816/2021 - Acord incoació núm. 21023291

4800/2021 - Sol·licita la targeta d'aparcament per a minusvàlid

1.036 Expedient 2479/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per a l'obertura i 20-05-2021
reposició de rasa per estesa de nova línia de BT (s/ref.Exp-296491) al carrer Castella, 18.

2479/2021 - Obertura i reposició de rasa per estesa de nova línia de BT
(s/ref.Exp-296491)

1.037 Expedient 3060/2021 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per a l'obertura i 20-05-2021
reposició de rasa de BT subterrània per retirar caixa provisional d'obres (s/ref.Exp-311814) a
l'avinguda Mediterrani, número 32.

3060/2021 - Obertura i reposició de rasa de BT subterrània per retirar caixa
provisional d'obres (s/ref.Exp-311814)

1.038 Atorgar llicència d'obra menor a c/Manet, 34-36.

3135/2021 - Construcció piscina en habitatge unifamiliar

20-05-2021

1.039 Expedient 2672/2020 - Aprovació de la rendició del compte justificatiu de la subvenció 2020 20-05-2021
atorgada a l’entitat Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara.

2672/2020 - Subvenció 2020, Associació Malgrat amb el Sàhara.

1.040 2917/2020 - Aprovació de la rendició del compte justificatiu de la subvenció 2020 atorgada a 20-05-2021
l’entitat Càritas Diocesana.

2917/2020 - Subvenció nominativa 2020. Projectes: "Apadrinar un avi" i "Servei
d'Ajuda Econòmica".

1.041 Expedient 4156/2021 - Exp. OC-009588

20-05-2021

4156/2021 - Exp. OC-009588

1.042 Expedient 4154/2021 - Exp. OC-010055

20-05-2021

4154/2021 - Exp. OC-010055

1.043 Expedient 4152/2021 - Exp. OC-009818

20-05-2021

4152/2021 - Exp. OC-009818

1.044 Expedient 4151/2021 - Exp. OC-009953

20-05-2021

4151/2021 - Exp. OC-009953

1.045 Expedient 4149/2021 - Exp. OC-007086

20-05-2021

4149/2021 - Exp. OC-007086

1.046 Expedient 4148/2021 - Exp. OC-009657

20-05-2021

4148/2021 - Exp. OC-009657

1.047 Expedient 4147/2021 - Exp. OC-009656

20-05-2021

4147/2021 - Exp. OC-009656

1.048 Expedient 3882/2021 - Exp. OC-009587

20-05-2021

3882/2021 - Exp. OC-009587

1.049 Expedient 3879/2021 - Exp. OC-009989

20-05-2021

3879/2021 - Exp. OC-009989

1.050 Expedient 3877/2021 - Exp. OC-005416

20-05-2021

3877/2021 - Exp. OC-005416

1.051 Expedient 3876/2021 - Exp. OC-010030

20-05-2021

3876/2021 - Exp. OC-010030

1.052 4033/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades a la Diputació en referència a
la sanció 1620503136.
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4033/2021 - Al·legacions presentades ala Diputació sanció 1620503136
"DESESTIMADES"

NOM EXTRACTE
DATA
1.053 4162/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades a la Diputació sanció 21/A-77853.

EXPEDIENT

1.054 4144/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades a la Diputació en referència a
la sanció 20/A-76860.

4144/2021 - Al·legacions presentades a la Diputació sanció 20/A-76860

1.055 4153/2021 - Policia Local
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades per la sanció 21/A-77642

20-05-2021

4153/2021 - Al·legacions presentades sanció 21/A-77642

1.056 4040/2021 - Policia Local
Proposta relativa a la desetimació de les al·legacions presentades per la sanció 21A-77311.

20-05-2021

4040/2021 - Al·legacions sanció

4162/2021 - Al·legacions presentades a la Diputació sanció 21/A-77853

1.057 4157/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades a la Diputació sanció 21/A- 75811
per error de matricula.

4157/2021 - Al·legacions presentades a la Diputació sanció 21/A- 75811

1.058 3735/2021 - Policia Local
Proposta relativa a la desestimacií de les al·legacions presentades per la sanció 21/A-75209.

20-05-2021

3735/2021 - Al·legació sanció.

1.059 4004/2021 - Policia Local
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades de la sanció 1620710258

20-05-2021

4004/2021 - Presenta al·legacions sanció 1620710258

1.060 3999/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions presentades a la Diputació sanció
1620610242.

3999/2021 - Al·legacions presentades a la Diputació sanció 1620610242

1.061 3993/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a la desestimació de les al·legacions rebudes del OGT de la Diputació de
Barcelona sanció1620300610.

3993/2021 - Al·legacions rebudes del OGT de la Diputació de Barcelona
sanció1620300610

1.062 3852/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a desestimació de les al·legacions presentades a la sanció exp. 1620510109
de data: 19/01/2021

3852/2021 - Al·legació sanció exp. 1620510109 de data: 19/01/2021

1.063 3672/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades a la sanció exp. A-77861 de data:
22/03/2021

3672/2021 - Presenta al·legacions a la sanció exp. A-77861 de data: 22/03/2021

1.064 4164/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades en refrència a la sanció de trànsit
exp. A-81566 de data: 03/05/2021

4164/2021 - Al·legacions a la sanció de trànsit exp. A-81566 de data: 03/05/2021

1.065 4074/2021 - Policia Lcal
20-05-2021
Proposta reativa a la desestimació de les al·legacions presentades per a sanció de trànsit exp.
A-77220 de data: 27/04/2021

4074/2021 - Al·legacions a la sanció de trànsit exp. A-77220 de data: 27/04/2021

1.066 Expedient 2588/2021 - Bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball de 20-05-2021
redactor/a coordinador/a.

2588/2021 - Bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball
de redactor/a coordinador/a.
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NOM EXTRACTE
DATA
1.067 1183/2021 - Policia Local
20-05-2021
Proposta relativa a l'estimació de les al·legacions presentades en referència a la sanció
20/A-77168

EXPEDIENT

1.068 Expedient 4335/2021 - Proposta relativa a l'autorització cessio de l'Auditori el 21.06.2021

21-05-2021

4335/2021 - Autorització cessio de l'Auditori el 21.06.2021

1.069 Resolució relativa a liquidació complementària per OVP situada al Pg. Europa,36

21-05-2021

176/2021 - Sol·liciten OVP (camió - grua) al Pg. Europa 36, de l'11 de gener al 19
de febrer de 2021.

1183/2021 - Al·legació sanció.

1.070 Expedient 4095/2021 - Sol·liciten espais de l'Escola Jaume I i de l'Escola Antoni Doltra per 21-05-2021
activitats del Casal d'Estiu "Tespis".

4095/2021 - Sol·liciten espais de l'Escola Jaume I i de l'Escola Antoni Doltra per
activitats del Casal d'Estiu "Tespis".

1.071 Expedient 3488/2021 - Sol·licita cessió d'espai escoles Aloc i Poblenou per organització Casal 21-05-2021
d'Estiu 2021.

3488/2021 - Sol·licita cessió d'espai escoles Aloc i Poblenou per organització
Casal d'Estiu 2021.

1.072 Resolució relativa a la sol·licitud d'alta de gual situat al c/ Ignasi Iglesias, 31.

3429/2021 - Sol·licitud alta gual al c/ Ignasi Iglesias, 31.

21-05-2021

1.073 Expedient 4241/2021 - Aprovació pla de vacances 2021 del personal de l'Ajuntament de Pineda21-05-2021
de Mar.

4241/2021 - Aprovació pla de vacances 2021 del personal de l'Ajuntament de
Pineda de Mar.

1.074 Expedient 4243/2021 - Nomenar amb caràcter accidental com a tresorera a la Sra. EVS

4243/2021 - Nomenar amb caràcter accidental com a tresorera a la Sra. EVS

21-05-2021

1.075 Resolució relativa a deixar sense efecte la sol·licitud de llicència per un centre de culte al c/ 21-05-2021
Eivissa, 13

1283/2021 - Tramesa documentació obertura centre de culte al c/ Eivissa, 13

1.076 Resolució relativa a donar-nos per comunicats del trasllat de l'expedient de Mercè Buch a la 21-05-2021
mercantil Buch Família, S.L. en relació l'activitat d'hotel situat al c/ Antoni Doltra, 2-4

3170/2019 - Hotel Mercè situat al c/ Antoni Doltra, 2-4 (Exp. 6779/2002)

1.077 Expedient 4412/2021 - Proposta relativa a l'autorització celebració rosari al voltant carrers21-05-2021
Parròquia Sta. Maria 23.05.2021.

4412/2021 - Autorització celebració rosari al voltant carrers Parròquia Sta. Maria
23.05.2021.

1.078 Expedient 9960/2019 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'atorga llicència d'obres per a la connexió 21-05-2021
amb fibra òptica a les seus de l'Agència Tributària de la Diputació de Barcelona i a la biblioteca
de Poblenou a Pineda de Mar.

9960/2019 - Sol·licita llicència per a la connexió amb fibra òptica a les seus de
l'Agència Tributària de la Diputació de Barcelona a Pineda de Mar (es tramiti en
una sola llicènca d'obres els dos emplaçaments)

1.079 Expedient 3801/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es declara la caducitat del procediment de 24-05-2021
restauració de la realitat física alterada de les parcel·lacions i activitats no conformes amb el
planejament al polígon 14 parcel·la 49 i s'arxiva l'expedient.

3801/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament i
abocador de fibrociment

1.080 Expedient 5015/2021 - Comunica baixa efectiva com a Tècnic d'Administració General de l'Àrea 24-05-2021
Territorial a partir del dia 30/05/2021.

5015/2021 - Comunica baixa efectiva com a Tècnic d'Administració General de
l'Àrea Territorial a partir del dia 30/05/2021.

1.081 Sol·licitud d'exercir el dret d'accés a dades, de conformitat amb l'article 15 del Reglament (UE)24-05-2021
2016/769, de Protecció de dades, per part de la Sra. Sonia Vergés Forest.

4139/2021 - Sol·licitud d'exercir el dret d'accés a dades, de conformitat amb
l'article 15 del Reglament (UE) 2016/769, de Protecció de dades, per part de la
Sra. Sonia Vergés Forest.
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NOM EXTRACTE
DATA
1.082 Expedient 5123/2021 - Aprovació autoritzats operatoria comptes bancaris Ajuntament de Pineda 25-05-2021
de Mar.

EXPEDIENT

1.083 Expedient 5131/2021 - Aprovació autoritzats compte bancari Fundació Pública Joan Josep 25-05-2021
Tharrats de Pineda de Mar.

5131/2021 - Aprovació autoritzats compte bancari Fundació Pública Joan Josep
Tharrats de Pineda de Mar.

1.084 Expedient 4450/2021 - Desestiment obres al C/ Garbi núm. 92-94 01 lc 6 i 7, amb retorn de 25-05-2021
l'ICIO.

4450/2021 - Desestiment obres al C/ Garbi núm. 92-94 01 lc 6 i 7, amb retorn de
l'ICIO.

1.085 Expedient 6707/2020 - Sol·licita revisió de les liquidacions d'ocupació de via pública dels darrers 25-05-2021
exercicis.

6707/2020 - Sol·licita revisió de les liquidacions d'ocupació de via pública dels
darrers exercicis.

1.086 Expedient 4474/2021 - Cementiri municipal. Serveis funeraris Mes d'abril .

4474/2021 - Cementiri municipal. Serveis funeraris Mes d'abril .

25-05-2021

5123/2021 - Aprovació autoritzats operatoria comptes bancaris Ajuntament de
Pineda de Mar.

1.087 Expedient 4312/2021 - Devolució part de l'import ingressat per la Taxa de llicències urbanistiques25-05-2021
comunicada, per ser una obra assabentada. C/ Garbi núm. 264 - 266.

4312/2021 - Devolució part de l'import ingressat per la Taxa de llicències
urbanistiques comunicada, per ser una obra assabentada. C/ Garbi núm. 264 266.

1.088 Expedient 3808/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es declara la caducitat del procediment de 25-05-2021
restauració de la realitat física alterada per les parcel·lacions i activitats no conformes amb el
planejament al polígon 14, parcel·la 59 "Rials" i s'arxiva l'expedient.

3808/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament

1.089 Expedient 3807/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual es declara la caducitat del procediment de 25-05-2021
restauració de la realitat física alterada de les parcel·lacions i activitats no conformes amb el
planejament al polígon 14, parcel·la 57 "Rials" i s'arxiva l'expedient.

3807/2020 - Parcel·lacions i activitats no conformes amb el planejament

1.090 Expedient 4259/2020 - Decret de l'Alcaldia pel qual s'incoa expedient d'odre d'execució pel 25-05-2021
tancamet de parcel·la i el pou de l'interior del solar situat al carrer Ponent, número 2, 2A, 2B i 4.

4259/2020 - Tancamet parcel·la i pou

1.091 Expedient 4927/2021 - Acord incoació núm. 21024101

4927/2021 - Acord incoació núm. 21024101

25-05-2021

1.092 4594/2021 Fires - Proposta relativa a l'aprovació de la convocatòria i plecs de la Fira d'Estiu 25-05-2021
Plaça del Mar del 24 de juny al 12 de setembre de 2021

4594/2021 - Fira d'Estiu Plaça del Mar del 24 de juny al 12 de setembre de 2021

1.093 Expedient 5100/2021 - Proposta de sanció núm. 21024889

26-05-2021

5100/2021 - Proposta de sanció núm. 21024889

1.094 Expedient 5097/2021 - Acord incoació núm. 21024655

26-05-2021

5097/2021 - Acord incoació núm. 21024655

1.095 Expedient 5099/2021 - Incoació manca identificació núm. 21024890

26-05-2021

5099/2021 - Incoació manca identificació núm. 21024890

1.096 Expedient 5160/2021 - Modificació de crèdit núm. 5/2021 per incrementar les aplicacions 26-05-2021
pressupostàries del capítol I d'Educació i Policia Local

5160/2021 - Modificació de crèdit núm. 5/2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries del capítol I d'Educació i Policia Local

1.097 Resolució relativa a donar de baixa l'activitat de tractament de bellesa, manicura i pedicura 26-05-2021
situada a l'Av. Mediterrani, 112 lc 01

8398/2018 - Declaració responsable activitat manicura i pedicura situada a l'Av.
Mediterrani, 112 lc 01 (DRO-LSA)

1.098 4186/2021 - Aprovació del projecte Setmana sense Fum, any 2021.

26-05-2021

4186/2021 - Activitats Setmana Sense Fum, 2021

1.099 Expedient 2992/2021 - Nòmina del mes d'abril de 2021

26-05-2021

2992/2021 - Nòmina del mes d'abril de 2021
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EXTRACTE
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1.100 Expedient 8961/2020 - Diligència embargament treballador RGS per ordre de l'Agècia Tributària 26-05-2021
082021320322L

8961/2020 - Diligència embargament treballador RGS per ordre de l'Agècia
Tributària 082021320322L

1.101 Expedient 5016/2021 - Donar compliment a l'ordre d'embarg de sou del treballador Sr. RAF 26-05-2021
emesa per l'OGT

5016/2021 - Donar compliment a l'ordre d'embarg de sou del treballador Sr. RAF
emesa per l'OGT

1.102 Expedient 5036/2021 - Donar compliment a l'ordre d'embarg de sou del treballador Sr. DPD per 26-05-2021
ordre de l'OGT

5036/2021 - Donar compliment a l'ordre d'embarg de sou del treballador Sr. DPD
per ordre de l'OGT

1.103 Expedient 3936/2021 - Pagament jornades partdies, despeses desplaçament, quilometratge i26-05-2021
dietes

3936/2021 - Pagament jornades partdies, despeses desplaçament, quilometratge
i dietes

1.104 Expedient 3935/2021 - Pagament serveis/hores extraordinaris/àries al personal que ha fet26-05-2021
funcions fora de la seva jornada laboral

3935/2021 - Pagament serveis/hores extraordinaris/àries al personal que ha fet
funcions fora de la seva jornada laboral

1.105 Expedient 3932/2021 - Pagament gratificacions corresponents al complemen específic variable26-05-2021
del personal adscrit a PL

3932/2021 - Pagament gratificacions corresponents al complemen específic
variable del personal adscrit a PL

1.106 Expedient 3930/2021 - Pagament serveis de guàrdies i productivitat general del mes d'abril del 26-05-2021
personal adscrtit a SM

3930/2021 - Pagament serveis de guàrdies i productivitat general del mes d'abril
del personal adscrtit a SM

1.107 Expedient 3903/2021 - Nòmina del mes de maig de 2021

3903/2021 - Nòmina del mes de maig de 2021

26-05-2021

1.108 Resolució relativa a denegar el permís per posar música ambiental dissabtes i diumenges de 13 26-05-2021
a 16.30h a partir del 27 de febrer de 2021 a l'activitat anomenada "777" situada a la zona de la
platja de Poblenou Km. 49,5

4589/2021 - Sol·liciten permís per posar música ambiental dissabtes i diumenges
de 13 a 16.30h a partir del 27 de febrer de 2021.

1.109 Expedient 4138/2021 - Proposta relativa a l'autorització de posar carpa informativa el tercer 28-05-2021
dissabte de cada mes a Pl. Mèlies fins el proper 31 d'octubre

4138/2021 - Sol·licita LOVP carpa informativa tots els 3rs. dissabtes de cada
mes. a la Pl. Les Melies o Pl. Espanya

1.110 8557/2020 - Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021
28-05-2021
Resolució relativa al retorn de l' ingrés rebut en concepte de l’Ampliació de la Indemnització pels
agents de la policia local pel Departament d’Acció Exterior , Relacions Institucionals i
Transparència per import de 1.653,32€.

8557/2020 - Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021

1.111 Contracte d'accés de dades per compte de tercers, amb l'empresa Vector Desarrollo 28-05-2021
Aplicaciones SL, per les inscripcions al «Campus d'Estiu Complex Esportiu Can Xaubet», any
2021.

4025/2021 - Contracte d'accés de dades per compte de tercers, amb l'empresa
Vector Desarrollo Aplicaciones SL, per les inscripcions al «Campus d'Estiu
Complex Esportiu Can Xaubet», any 2021.

1.112 Desistiment assistència jurídica Diputació de Barcelona. Recurs contenciós administratiu28-05-2021
Procediment abreujat 336/2020-D.

2208/2021 - Procediment abreviat 336/2020-D. Exp. 3312/2020 OC-008782
2311/2021 - Assitència jurídica Diputació de Barcelona. Recurs contenciós
administratiu Procediment abreujat 336/2020-D.

1.113 Decret de requeriment als Grups Municipals de presentació de la documentació justificativa de 28-05-2021
les aportacions rebudes durant l'exercici de 2020.

5248/2021 - Expedient de gestió de les justificacions de les aportacions rebudes
pels Grups Municipals, exercici 2020.

1.114 Expedient 5404/2021 - Anul.lació liquidació Ordenança municipal de convivencia i civisme per 28-05-2021
error en Dni. i practicar nova liquidació a nom de Gabure Sohna Kebbeh.

5404/2021 - Anul.lació liquidació Ordenança municipal de convivencia i civisme
per error en Dni. i practicar nova liquidació a nom de Gabure Sohna Kebbeh.
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1.115 Expedient 4660/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de Gestió 31-05-2021
Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes d'abril 2021

EXPEDIENT

1.116 Expedient 4659/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de Gestió 31-05-2021
Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de març 2021

4659/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de març
2021

1.117 Expedient 4658/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de Gestió 31-05-2021
Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de febrer 2021

4658/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de febrer
2021

1.118 Expedient 4657/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de Gestió 31-05-2021
Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de gener 2021

4657/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de gener
2021

1.119 Expedient 5343/2021 - Aprovació de la concertació d'una operacó de préstec sense interessos31-05-2021
amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per al finançament de les inversions
previstes en el vigent pressupost.

5343/2021 - Aprovació de la concertació d'una operacó de préstec sense
interessos amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per al
finançament de les inversions previstes en el vigent pressupost.
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4660/2021 - Aprovació de la gestió i recaptació que presenta l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes d'abril 2021

