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1.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 21/12/2021 13:52

Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 28 d’octubre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 14.00 a 14.19h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovar de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 d'octubre de 2021.
2.- Desistir de l’adjudicació del contracte de subministrament de tres vehicles per
Serveis en el Territori lot 1 : furgó gran d’ús industrial combustible dièsel o elèctric,
d’acord amb l’article152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, exp. B3302021000030.
3.- Modificar el contracte de concessió municipal d’ús privatiu del bar cafeteria del
pavelló i adjudicar mitjançant la figura del contracte menor, el subministrament i
instal·lació d’un ampoller i màquina gel a adscriure a la concessió, exp.
B3302021000034.
4.- Adherir l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’acord marc de subministrament i
manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware, exp.
B3302021000050.
5.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament d'un joc
infantil per la plaça Incisa in Val d'Arno, exp. B3302021000059.
6.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor pel subministrament d'arbres per
cobrir les falles de diversos espais municipals, exp. B3302021000065.
7.- Adjudicar, mitjançant la figura del contracte menor, el servei de manteniment
semirisc, per una anualitat a comptar des de l’1 de novembre d’enguany, dels aparells
elevadors de titularitat municipal, exp. B3202021000135.
8.- Aprovar el procediment per a la licitació del contracte de serveis de recuperació, de
neteja de pintades, conservació i manteniment de façanes en el terme municipal,
mitjançant procediment ordinari, obert i simplicat, exp. B3202021000144.
9.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de condicions
tècniques o facultatives que han de regir l’adjudicació del serveis de Salut Pública,
exp. B3202021000148.
10.- Aprovar els preus contradictoris i modificació del contracte “Repavimentació
carrers 2021, exp. B3102021000001.
11.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor de serveis, el contracte per la
redacció d’una auditoria econòmica del servei públic de l’aigua potable de Malgrat de
Mar gestionat en règim de concessió administrativa, exp. B3202021000149.
12.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia 3084/2021, de 30.09.2021, pel que fa a
l’aprovació de la memòria tècnica “Rehabilitació i pintura de la façana municipal” i
adjudicar mitjançant la figura de contracte menor, exp. B3102021000034.
13.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a l'escola
d'adults, exp. F3112021000047.
14.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a l'escola
d'adults, exp. F3112021000048.
15.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a l'escola
d'adults, exp. F3112021000049.
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16.- Aprovar l'actualització renda corresponent al lloguer de finca municipal, exp.
F3122021000037.
17.- Aprovar l'actualització renda corresponent al lloguer de finca municipal, exp.
F3122021000039.
18.- Resoldre una sol·licitud de revisió de la taxa recollida escombraries comercials
del local exp. F3152021000150.
19.- Resoldre una sol·licitud de fer el canvi de titular i anul·lar el rebut del l' IBI 2021,
exp. F3152021000157.
20.- Denegar la subvenció sol·licitada per la Fundació El Maresme per al Servei
d´Acollida i Orientació 2021, exp. B2202021000035.
21.- Atorgar la subvenció per als 4 programes assistencials que porta a terme
l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella, any 2021, exp.
B2202021000036.
22.- Atorgar la subvenció pel Servei d'Atenció i suport a la persona amb discapacitat a
l'Associació MIFAS, any 2021, exp. B2202021000089.
23.- Aprovar despeses per l'organització dels actes en motiu de la commemoració del
25N Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, exp.
L2302021000005.
24.- Aprovar proposta per realizar un taller concurs de Hip Hop al Centre Cívic, exp.
L2302021000007.
25.- Aprovar una despesa per l'organització de tallers educatius sobre sexualitat
adreçats als grups de secundària dels centres docents de Malgrat de Mar, pel curs
2021 - 2022, exp. L2302021000008.
26.- Aprovar les bases concurs infantil de dibuix de Festa Major de Sant Nicolau 2021,
exp. L2602021000004.
27.- Precs i preguntes.
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA


Adjudicar la prestació dels serveis educatius a la Llar d’Infant “Els Fesolets”.

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

