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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 10 de març de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.30 a 13.45h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 3 de març de 2022.
2.- Aprovar inicialment la “Modificació de la memòria valorada de consolidació del pont
sobre el rec Viver, en el camí del Pla” redactada pels Serveis Tècnics Municipals, exp.
G2702022000001.
3.- Aprovar inicialment la memòria valorada d’obres d’enderroc de l’edifici situat a la
Pujada al Castell s/n “Camp Casanovas“, redactat pels serveis tècnics municipal, exp.
G2702022000002.
4.- Aprovar el “Programa d’inspecció d’activitats en funcionament de Malgrat de Mar
2022”, redactat pels tècnics municipals, exp. H2152022000002.
5.- Resoldre una sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp.
B4552021000004.
6.- Resoldre una sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp.
B4552021000006.
7.- Adjudicar les obres del “Projecte de renovació de sala de calderes amb generació
d’energia a partir de biomassa a l'escola Mare de Déu de Montserrat i a l'escola Marià
Cubí”, exp. B3102021000037.
8.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació de les obres incloses a la memòria valorada "Renovació parcial dels
paviments dels carrers peatonals”, a Malgrat de Mar, redactada pels serveis tècnics
municipals, exp. B3102022000002.
9.- Adjudicar les obres de la Memòria valorada "Millora urbana carrer Caporal Fradera,
Malgrat de Mar", exp. B3102021000041.
10.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el servei de renovació de
l'allotjament de la part documental de l'arxiu Pandora i del servidor de mapes del GIS,
exp. B3202022000005.
11.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor pel servei de manteniment del
hardware Hewlett Packard, exp. B3202022000009.
12.- Aprovar els plecs de condicions administraves i tècniques particulars que han de
regir la contractació del servei de renovació del manteniment de les llicències del
programari Veeam Backup, exp. B3202022000053.
13.- Aprovar els plecs de condicions administraves i tècniques particulars que han de
regir la contractació del servei de renovació del manteniment oficial de la subscripció
del llicenciament Awingu, exp. B3202022000054.
14.- Aprovar els plecs de condicions administraves i tècniques particulars que han de
regir la contractació del servei de recollida i custòdia de còpies de seguretat, exp.
B3202022000055.
15.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor l'assistència tècnica necessària
per a la modificació puntual del POUM en l'àmbit de la riera, exp. B3202022000056.
16.- Resoldre la sol·licitud d'ajornament de pagament de la liquidació econòmica del
contracte d'obres del Pg. Marítim, exp. F3112021000055.
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17.- Aprovar diverses liquidacions corresponents a la recollida i transport de vidre i
paper per a reciclar, exp. F3122021000047.
18.- Devolució ingressos indeguts en concepte de taxa per a la tramitació de la
llicència d'obres majors per construir un habitatge exp. F3142022000010.
19.- Modificació dates cobrament preu públic espai varada calendari fiscal exercici
2022, exp. F3102022000001.
20.- Aprovar la liquidació monitoratge servei de menjador llar d'infants Els Fesolets període de setembre 2021 - gener 2022, F3122022000009.
21.- Aprovació del cànon trimestral que durant l'exercici 2022, haurà de satisfer
l'adjudicatària de la concessió administrativa per la prestació del servei domiciliari
d'abastament d'aigua potable, exp. F3122022000010.
22.- Aprovar les liquidacions de l'expedient vehicles abandonats, exp.
F3122022000011.
23.- Aprovar el padró de les taxes per a l’exercici 2022, exp. F3802022000008.
24.- Aprovar l’acció de participació del municipi de Malgrat de Mar a la fira de turisme
Salon des Vacances 2022 a Brussel·les, exp. P1302021000007.
25.- Precs i preguntes.

Emili Tapias Sola
Secretari
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