
 

 

Identificació de la sessió 
 
Data: 3 de març de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.25 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 
- Raquel Martín Cuenca, 3a. 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 
 

 
Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local. 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 25 de febrer de 2016. 
 
2. Sol·licitud llicència d’obres majors.  

 
3. Sol·licitud llicència d’obres per incorporar un magatzem existent com a sala d’ús 

públic.  
 
4. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona Suport tècnic per a la Diagnosi 

entomològica de Culícids (Mosquits). 
 
5. Certificació primera i única de les obres “Actuacions a la part antiga del Cementiri 

Municipal”. 
 
6. Sol·licitud d’indemnització per danys morals. 
 
7. Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016. 
 
8. Adjudicació i aprovació despesa del curs de monitors i gestió del projecte Juliol 

Jove Cultura Urbana. 
 
9. Sol·licitud de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa per la gestió dels residus 

domèstics i la taxa de clavegueram del local comercial.  
 
10. Sol·licitud de divisió de la quota de l’IBI d’immobles situats al carrer Ramon Cama. 

 
11. Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en concepte de segona fracció de 

l’IBI d’una finca situada al carrer Angel Guimerà. 



 

 
12. Sol·licitud de reclamació pel cobrament de la taxa de compulsa del DNI. 
 
13. Sol·licitud de baixa i nova liquidació a nom dels titulars correctes d’una finca 

situada al carrer Abat Oliba. 
 
14. Liquidació part variable del cànon a satisfer per a l’explotació de l’establiment-bar 

al nou passeig Marítim, lletra D, exercici 2014. 
 
15. Sol·licitud de la bonificació del 95% de l’ICIO i la no subjecció a les taxes per 

supressió de barreres arquitectòniques per una obra menor.  
 
16. Sol·licitud de bonificació del 95% de ICIO de l’obra menor consistent en supressió 

de barreres arquitectòniques d’habitatge.  
 
17. Aprovació de la relació de factures F2016/6. 
 
18. Aprovació de les despeses de col.laboració per l’organització de la VIII Cursa BTT, 

el dia 13 de març de 2016. 
 
19. Aprovació de la despesa en concepte de formació del “Curs d’alemany bàsic per a 

l’hosteleria”. 
 
20. Sol·licitud de subvenció per ajuts al foment de l’activitat econòmica línia 1, 

consolidació emprenedoria. 
 
21. Aprovació de les bases del cinquè concurs de debats juvenil, curs 2015-2016. 
 
22. Conveni entre el CEE Horitzó, Ajuntaments Alt Maresme amb alumnes 

escolaritzats al centre i el Consell Comarcal del Maresme per l’any 2016. 
 
23. Aprovació despesa en concepte del actes de commemoració del Dia Internacional 

de les Dones, el proper 8 de març. 
 
24. Aprovació de la participació de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en el Programa 

d’arranjament d’habitatges per a les persones grans, de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 

 
25. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/000825/05. 
 
26. Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 


		2016-03-14T17:14:56+0100
	CPISR-1 C Joan Carles Nonell i Sendrós




