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Identificació de la sessió 
 
Data: 25 de febrer de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.15 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 
- 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 
 
No hi assisteixen 
 
- Raquel Martín Cuenca, 3a. Tinent d'Alcalde 
- Isabel Ortiz Vera, 4a. Tinent d'Alcalde 
 

Extracte dels acords aprovats de la Junta de Govern Local. 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 18 de febrer de 2016. 
 
2. Certificació quarta de les obres incloses al projecte “Urbanització dels carrers 

Montseny, Montnegre i Tordera”. 
 
3. Certificació tercera de les obres incloses al projecte “Remodelació del clavegueram 

dels carrers Montseny, Montnegre i Tordera”. 
 

4. Adjudicació del servei de poda d’arbres i palmeres, campanyes 2016 i 2017.  
 
5. Adjudicació del servei veterinari mitjançant contracte menor per la temporada des 

de l’1 de març de 2016 a 28 de febrer de 2017. 
 
6. Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de Gener 2016. 

 
7. Aprovació de la relació de factures F2016/5. 

 
8. Aprovació de la despesa per la campanya de joguines a la Creu Roja de l’Alt 

Maresme. 
 

9. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 
Ciutadania K120/0630/04. 
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10. Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
URGÈNCIA.-  Esmena del plec de condicions tècniques que han de regir la contractació 
de la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges. 
 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 
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