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Relació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 24 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.- Aprovar l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de març de 2022.
2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació de les obres incloses a l’Addenda de la memòria tècnica “Restitució del
Camí del Pla (tram entre Camí de Mas Bages i Camí de la Tordera)", exp.
B3102021000036.
3.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació de les obres incloses a la memòria "Millora urbana carrer Narcís
Monturiol” redactada pels serveis tècnics municipals, exp. B3102021000038.
4.- Adjudicar les obres incloses en el lot núm. 1, de la memòria valorada “Millora
urbana del carrer Maó”, i declarar desert el lot núm. 2., exp. B3102021000042.
5.- Adjudicar el contracte per la redacció del projecte, subministrament i construcció
d’una carpa per situar al pati posterior de l’escola Mare de Déu de Montserrat, exp.
B3102022000001.
6.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor els treballs d’arranjament de la
coberta de la pista poliesportiva del col.legi Marià Cubí, exp. B3102022000003.
7.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor, els treballs pel subministrament i
instal·lació d’una bomba de calor a l'edifici de l'Escola d'Adults, exp.
B3102022000005.
8.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor, el servei de manteniment dels
equips de comunicacions ubicats als equipaments municipals per l’anualitat 2022, exp.
B3202021000172.
9.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques que han de regir la
contractació del servei de casal d'estiu pels períodes 2022 i 2023, exp.
B3202022000031.
10.- Adjudicar el contracte del servei de suport i manteniment, nivell estàndard, de
l’aplicació Firmadoc per Sicalwin per una anualitat, exp. B3202022000046.
11.- Adjudicar mitjançant la figura de contracte menor el subministrament d’una
motocicleta eléctrica a adscriure al servei de la Policia Local, exp. B3302022000012.
12.- Aprovar els serveis extraordinaris del mes de febrer de 2022, exp.
C6902022000003.
13.- Aprovar la pròrroga de la pòlissa d'assegurances de Responsabilitat civil de les
autoritats i personal al servei de les AAPP, exp. B3602022000001.
14.- Aprovar la pròrroga de l’arrendament del local per a l'Oficina Municipal
d’Informació al Turisme, exp. B3602022000004.
15.- Aprovar la baixa de les liquidacions, exp. F4202021000005.
16.- Resoldre una sol·licitud de devolució de la part bonificada d'una sanció, exp.
F3142022000004.
17.- Resoldre una devolució ingressos indeguts taxa entrada vehicles, exp.
F3142022000011.
18.- Resoldre una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, exp.
F3142022000012.
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19.- Resoldre una sol·licitud de la devolució de la taxa liquidada de la llicència per a
col·locació de làpida al nínxol, exp. F3142022000016.
20.- Devolució d'ofici per ingressos indeguts sanció, exp. F3142022000017.
21.- Resoldre una sol·licitud de fraccionament de sanció corresponents a infracció de
l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics, exp. F3112022000009.
22.- Aprovar el procediment i calendari de preinscripció i matrícula de la Llar d’Infants
Municipal “Els Fesolets” pel curs 2022-2023, exp. N2102022000001.
23.- Renunciar de la subvenció atorgada per dur a terme el programa Esperona’t dins
la convocatòria “Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió social” codi XGL
21/Y/307285, exp. B2102021000022.
24.- Resoldre una sol·licitud de subvenció de l'Associació de Jubiliats de Malgrat de
Mar, convocatòria 2021, exp. B2202022000001.
25.- Adjudicar el contracte privat de serveis de representació artística per l’actuació
d’un grup musical a les barraques de la Festa Major Sant Roc 2022, exp.
L2202022000001.
26.- Aprovar les bases per l'adjudicació de les guinguetes per la participació de les
Barraques 2022, exp. L2202022000002.
27.- Aprovar els plecs de clàusules particulars que han de regir la contractació privada
dels serveis d’un grup de musical que actuarà el dia 13 d'agost sota la figura de
procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador, exp. L2202022000004.
28.- Precs i preguntes.

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

