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Identificació de la sessió 
 
Data: 11 de febrer de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.05 a 13.15 h. 
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
- Joan Mercader Carbó, alcalde, que presideix l’acte 
- 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 
 
No assisteix 
 
- Maria Carmen Ponsa Monge, 1a. Tinent d'Alcalde, justificant la seva absència. 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Ramir Roger i Artigas 
- Paco Márquez i Carvajal 
- 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 4 de febrer de 2016. 
 
2. Sol·licitud de llicència d’obres majors. 
  
3. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació del contracte d’ocupació 

temporal mitjançant instal·lació d’estructures desmuntables per la Festa Major Sant 
Roc 2016.  

 
4. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació de dues autoritzacions 

municipals per a l’explotació dels serveis de temporada de bar a les platges de 
Malgrat. 
 

5. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació del servei de socorrisme a les 
platges de Malgrat 2016-2017. 

 
6. Modificació dels plecs de condicions per la licitació de la concessió de l’explotació 

del bar-cafeteria de Can Campassol.  
 



7. Adjudicació del contracte del servei veterinari i altres. 
 

8. Adjudicació del contracte del servei de manteniment hardware. 
 

9. Adjudicació del servei de redacció del projecte de reparació del pont del cr. 
Passada. 
 

10. Aprovació de la relació de factures F2016/3. 
 

11. Aprovació de diversos càrrecs de liquidacions (2). 
 

12. Sol·licituds de divisió de quotes tributàries d’IBI (3).  
 
13. Sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts (2).  
 
14. Sol·licitud de revisió de la taxa d’escombraries.  
 
15. Sol·licitud d’exempció o bonificació  de l’IBI.  

 
16. Aprovació de pagament de subvencions a favor de la Barretina Vermella SCR, 

Associació de Jubilats de Malgrat, Cine Club Garbí. 
 

17. Denegació del pagament del 25% restant de la subvenció atorgada a Associació 
Pepet Caralt de veïns i amics del Barri del Castell. 
 

18. Sol·licitud de subvenció material instada per propietària d’habitatge inclòs àmbit 
d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral Barri del Castell. 
 

19. Aprovació de les bases del concurs per a l’elaboració del logotip, cartell i 
programes Festa Major Sant Roc 2016.  

 
20. Aprovació de la despesa per l’organització dels tallers del País a l’Escola.   

 
21. Aprovació de la despesa per l’organització de la festa del Barri de la Verneda.   
 
22. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/0504/03. 
 
23. 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 
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