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DOCUMENT

1.- SALVADOR SERRA TARRÉS - (SIG), 27/08/2021 11:26

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 26 d’agost 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 19 d'agost de 2021.
2.- Aprovar inicialment el document tècnic de la “Modificació de les instal·lacions de la
xarxa de distribució elèctrica en baixa tensió al carrer Narcís Monturiol”, exp.
G2702021000014.
3.- Donar compte de les activitats programades per la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura " Fes salut. Mou-te de manera sostenible" exp. H4102021000005.
4.- Resolució de la sol·licitud d’autorització instada per l’Associació Naturalistes del
Montnegre i la Tordera (NatMonT), per realitzar les jornades de voluntariat ambiental
en l’espai en custòdia entre el Càmping Els Pins i l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
exp. H4102021000007.
5.- Aprovar els plecs de condicions administraves i tècniques particulars que han de
regir la contractació del subministrament de tres vehicles a adscriure a Serveis en el
Territori mitjançant lots, exp. B3302021000030.
6.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques que han de regir la
contractació del subministrament, instal·lació i configuració de 4 servidors físics per
l’arxiu, caserna de la policia local, àrea de serveis personals i serveis municipals,
mitjançant procediment obert simplificat sumari i més d’un criteri de valoració, exp.
B3302021000032.
7.- Adjudicar mitjançant procediment negociat amb un únic licitador/a pel
subministrament per substitució del joc infantil "Cabaña Zancuda" pel parc Francesc
Macià, exp. B3302021000042.
8.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor de subministraments la
implantació de 180 llicències Kasperspy Optimum EDR per un any, producte de
seguretat antivirus, exp. B3302021000043.
9.- Iniciar els tràmits mitjançant procediment obert simplificat sumari pel
subministrament de dos motocicletes a adscriure al servei de Policia Local, exp.
B3302021000049.
10.- Aprovar els plecs de clàusules particulars que han de regir la contractació
subministrament, muntatge i instal·lació per substitució de jocs de sorra i musicals pel
parc Francesc Macià, mitjançant procediment negociat sense publicitat, exp.
B3302021000051.
11.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament i instal·lació
d’una plataforma elevadora, salva escales, per garantir l’accessibilitat a Ca l’Arnau,
exp. B3102021000011.
12.- Prorrogar el contracte de la concessió per a l’explotació del Bar-cafeteria del
Pavelló Poliesportiu “Germans Margall”, exp. B3502019000002.
13.- Resoldre la sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp.
B4552019000010.
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1.- SALVADOR SERRA TARRÉS - (SIG), 27/08/2021 11:26

14.- Aprovar les despeses en motiu de les festes de barri Malgrat Nord, exp.
L2202021000004.
15.- Aprovar les despeses en motiu de les festes de La Verneda, exp.
L2202021000006.
16.- Precs i preguntes.

Salvador Serra Tarrés
Secretari accidental
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

