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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 16 de desembre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.45 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 9 de desembre de 2021.
2.- Aprovar la Memòria valorada "Millora urbana carrer Narcís Monturiol, Malgrat de
Mar", exp. G2702021000004.
3.- Adjudicar mitjançant procediment obert i més d’un criteri de valoració la
contractació del servei de neteja d'edificis, exp. B3202019000048.
4.- Resoldre una sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp.
B4552019000023.
5.- Resoldre les al·legacions i aprovar modificacions dels plecs de clàusules de
l'expedient de contractació del subministrament de lluminàries de tecnologia led, exp.
B3302021000047.
6.- Aprovar adherir-nos al contracte basat en acord marc deL Consorci Localret pel
subministrament de llicències Microsoft Office i VMware, exp. B3302021000082.
7.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor pel servei de renovavió del suport
Oracle per l'anualitat 2022, exp. B3202021000160.
8.- Resoldre una sol·licitud de subvenció de l'IBI per persones amb escassa capacitat
econòmica, exp. B2202021000054.
9.- Resoldre les al·legacions presentades per l’APEIJ La Xarxa de Malgrat de Mar
contra l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 de justificació
de la subvenció atorgada a l'entitat, exp. B22020200000087.
10.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a AMPA Marià Cubí i Soler, per a
l'exercici 2021, i el pagament del 25% restant de l'import atorgat, exp.
B2202021000039.
11.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA Escoles Fonlladosa, per
a l'exercici 2021, i aprovar el pagament del 25% restant de l'import atorgat, exp.
B2202021000040.
12.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA Col·legi Chanel, per a
l'exercici 2021, i aprovar del pagament del 25 % restant de l'import atorgat, exp.
B2202021000041.
13.- Aprovar la concessió de la subvenció directa a favor de l’entitat Societat Cultural i
Recreativa la Barretina Vermella, exp. B1302021000036.
14.- Donar compte de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona dels
recursos de suport de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals,
gestionats de de l’Oficina de Patrimoni Cultural. Recursos de: Tractament arxivístic
(recurs 21317) i de Digitalització (recurs 21314), EXP. B2102021000088.
15.- Resoldre una sol·licitud d'ajut econòmic pel projecte Escoles Solidàries Vicente
Ferrer, exp. B2202021000026.
16.- Resoldre una sol·licitud de subvenció 2020 per projecte Reforç educatiu a l'escola
de Sinthiou Diahe Niagha, Sedhiou, Senegal, exp. B2202021000027.
17.- Resoldre una sol·licitud de subvenció pel projecte Water Dramman Projet, exp.
B2202021000028.
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18.- Resoldre una sol·licitud de subvenció pel projecte Alimenta somriures pels
refugiats en els campament Sahrauís, exp. B2202021000029.
19.- Resoldre una sol·licitud de subvenció pel projecte 'Mejora de la educación
primaria e higiene de las niñas y niños de dos distritos rurales de Lagazi. Uganda',
exp. B2202021000030.
20.- Precs i preguntes.

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

