
 

 

Identificació de la sessió 
 
Data: 14 de gener de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.45 h. 
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
- Joan Mercader Carbó, alcalde, que presideix l’acte 
- Maria Carmen Ponsa Monge, 1a. Tinent d'Alcalde 
- Òliver Sánchez-Camacho García, 2n. Tinent d'Alcalde 
- Isabel Ortiz Vera, 4a. Tinent d'Alcalde 
- Mireia Castellà Climent, 5a Tinent d'Alcalde 
 
- Joan Carles Nonell i Sendrós, secretari 
- Ramon Boada i Oliveras, interventor 
- Eduard Fernández Cels, coordinador de l’àrea del Territori i Sostenibilitat 
- Carme González Valle, cap de l’àrea de Serveis Personals 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Francisco Márquez Carvajal 
- Roger Ramir i Artigas 
 
 
Extracte del acords aprovats per la Junta de Govern Local.  
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 7 de gener de 2016. 
 
2. Presa de raó del compliment de la condició de l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 05.03.2015, relatiu al control periòdic de la discoteca “Límit”.  
 
3. Acceptació del desistiment de la sol·licitud de llicència d’obres per la redistribució de 
les plantes primera i segona d’un habitatge situat al c/ Mar.  
 
4. Concessió de la llicència d'obres instada per a reformar la instal·lació d'un ascensor 
a la finca quina referència cadastral és 8302005DG7180S0001ZX.  
 
5.  Aprovació de la certificació addicional de les obres incloses al projecte Construcció 
d'un itinerari accessible sora la carretera N-II en el Barri Palomeres, per un import de 
21.380,16 €, amb l’IVA inclòs, liquidant les obres en un total de 222.078,59 €, amb 
l’IVA inclòs. 
 
6. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, per la licitació del Servei de poda d’arbrat i 
palmeres d’alienació dels parcs i jardins per les campanyes 2016 i 2017. 
 
7. Actualització de la renda i pagament de l'arrendament anual de la Capella de l’Antic 
Hospital per a l’exercici 2015. 
 



 

8. Encàrrec al Sr. Joaquim Massagú Malleu els treballs d’assistència tècnica i de 
suport en els treballs d’enginyeria industrial, de conformitat amb l’informe del 
coordinador de funcions de l’àrea de Territori i Sostenibilitat i amb els plecs de 
condicions administratives particulars de referència, per un import total de 3.993 €, 
amb l’IVA inclòs. 
 
9. Aprovació dels serveis extraordinaris corresponents al mes de desembre de 2015. 
 
10. Aprovació de la despesa per l'organització del curs de català nivell C2 per al 
personal de la Corporació, a dur a terme entre el 18.01.2016 i el 25.07.2016. 
 
11. Aprovació de les bases reguladores per a la selecció d’una treballadora social 
interina de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, laboral i amb categoria assimilada al grup 
A2-19, amb posterior convocatòria. 
 
12. Atorgament a una treballadora municipal la indemnització segons l’article 1.8 de 
l’Annex I del pacte de condicions laborals de l’Ajuntament, per jubilació anticipada.  
 
13. Nomenament de membres de la Comissió per a l’Atorgament de la XII Beca 
d’Investigació “Vila de Malgrat de Mar”.  
 
14. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 3794, 3796, 3797, 3798, 3800 i 
3833/2015 relatives a atorgaments d’ajudes en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana. 
 
15. Aprovació de les despeses comunitàries de la parcel·la núm. 18 de la Urbanització 
Turó d'en Dent, corresponents a les despeses d’aquesta comunitat de l’1 de setembre 
de 2014 al 31 d’agost de 2015. 
 
16. Aprovació de diversos càrrecs de liquidacions en concepte de taxa pel mercat 
setmanal i taxa per retirada i dipòsit de vehicles. 
 
17. Aprovació de diverses factures per la cessió d'ús de l'edifici del carrer de Mar, 61, 
pel manteniment de les plaques fotovoltaiques, per la venda de ferralla, per la venda 
d'energia i per la venda de la recollida selectiva. 
 
 
18. Desestimació de la sol·licitud de baixa de la liquidació en concepte de la taxa per la 
gestió de residus comercials 2014 del local situat a la finca amb referència cadastral 
7396103DG7079N0107HY.  
 
19. Fraccionament del pagament d’una sanció.  
 
20. Desestimació de la sol·licitud de devolució de la totalitat de l’import d’un curs 
certificat II de l’Escola d’Adults. 
 
21. Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts dels rebuts en concepte de la taxa 
per a gestió dels residus comercials compensant saldos dels rebuts.  
 
22. Sol·licitud de devolució del recàrrec del rebut de l’IBI.  
 



 

 

23. Aprovació de la despesa per la contractació de la Cooperativa Encís SCCL per 
l’organització de tallers al Centre cívic, per un import de 10.025,40 €.  
 
24. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 
d'activitats de sensibilització en matèria de consum responsable 2016. 
 
25. Modificació del repartiment del projecte Esperona’t adreçat a infants i joves, 
vinculat a la subvenció de la Diputació de Barcelona, anul·lació de subvenció.  
 
26. Aprovació de la despesa ocasionada amb motiu de l'organització de la XIII Cursa 
del Xai, d’import 547,54 €.  
 
27. Ratificació de la Resolució 3793/2015 de revocació dels acords primer i tercer 
d’aprovació de despesa en concepte de realització del curs bàsic d’alemany. 
 
28. Ratificació de la Resolució 3832/2015 d’acceptació de la sol·licitud de modificació 
de la liquidació de la gestió del servei de la Llar d’infants Els Fesolets. 
 
29. Ratificació de la Resolució 3834/2015 d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i 
la Fundació Teatre Clavé per la realització del programa L’art de l’espectador. 
 
30. Precs i preguntes. 
 
No hi ha. 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 
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