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Identificació de la sessió 
 
Data: 4 de febrer de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.10 a 13.20 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 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Ramir Roger i Artigas 
- Núria Casajuana i Vives 
 
 
Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local. 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 28 de gener de 2016. 
 
2. Sol·licitud de llicència d’obres majors (2).  
 
3. Sol·licitud de modificació del projecte de la llicència d’obres G3102015/29.  
 
4. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació de les obres incloses en el 

projecte Enllumenat del sector viari Av. dels Pins. 
 
5. Declarar deserta la licitació per a la concessió de l’explotació del bar-cafeteria de 

Can Campassol.  
 
6. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació del Servei d’atenció 

domiciliària (netaja llars, neteges xoc i atenció personal domiciliària). 
 
7. Renovació del contracte del servei de manteniment del software Genesys any 

2016. 
 
8. Adjudicació del subministrament de vestuari de la policia local any 2016. 
 
9. Adjudicació del subministrament de mobiliari pel jutjat de pau. 



 

 
10.  Aprovació de les bases específiques per regular la participació dels propietaris 

d’habitatges al programa d’experimentació laboral Tu hi pintes molt! 
 
11. Aprovació de la relació de factures F2016/2. 
 
12. Sol·licitud de canvi de nom de les exaccions municipals d’un habitatge del carrer 

Germanes Torrell.  
 
13. Conveni de cooperació entre la Colla Castellera de l’Alt Maresme i l’ajuntament 

per l’any 2016. 
 
14. Aprovació del pagament del 25% restant de la subvenció atorgada a l’Associació 

de Labors la Merceria 2015. 
 
15. Aprovació de la despesa per l’organització del Carnaval del 2016 a càrrec del 

Centre Lúdic Tastaolletes. 
 
16. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la renovació del Pla Local 

d’Habitatge. 
 
17. Sol·licitud d’ús del pavelló de l’avinguda de Tarragona per l’organització de l’Open 

de Catalunya de Jiu Jitsu.  
 
18. Aprovació de la despesa per l’organització de l’Acte de Reconeixement Esportiu  

temporada 2015. 
 
19. Adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a la Xarxa de Serveis Socials Locals 

d’Ocupació (Xaloc). 
 
20. Sol·licitud de subvencions de l’Àrea de Serveis a la Persona dintre del Catàleg de 

Serveis i Activitats de la Diputació de Barcelona. 
 
21. Aprovació del protocol-programa de suspensió de sancions econòmiques 

imposades en matèria de consum i tinença de drogues tòxiques i altres per part de 
menors d’edat en l’àmbit de Malgrat de Mar. 

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

Ciutadania K120/0288/02. 
 
23. Precs i preguntes. 
 
No hi cap precs ni pregunta.  
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 
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