Identificació de la sessió
Data: 10 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.05 a 13.20 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 hi assisteixen
- Maria Carmen Ponsa Monge, 1a. Tinent d'Alcalde
Hi assisteixen com a oients
- Francisco Márquez Carvajal
- Ramir Roger Artigas

Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 3 de març de 2016.
2. Modificació projecte llicència reforma habitatge entre mitgeres.
3. Sol·licitud de llicència per l’adequació ambiental de l’activitat d’hotel amb servei de
menjador, al Passeig Marítim.
4. Adjudicació del servei d’assessorament tècnic de lluita integrada biològica als espais
verds de Malgrat.
5. Nova adjudicació relativa a l’adquisició de material informàtic per renúncia de
l’anterior adjudicatari.
6. Devolució fiança definitiva del contracte administratiu per a l’execució del servei de
gestió de la piscina municipal estiu 2015.
7. Sol·licitud reclamació responsabilitat patrimonial, per danys a un vehicle.
8. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació en concepte de taxa mercat diari.

9. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació en concepte de taxa mercat diari.
10. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació de declaració responsable
2016/OBER/36.
11. Aprovació cànon trimestral d’aigua potable durant exercici 2016.
12. Sol·licitud de baixa del rebut IBI i actualitzar-ho als nous titulars.
13. Aprovació de la relació de factures F2016/7.
14. Sol·licitud llicència per l’ús privatiu del Pavelló Municipal Germans Margall, per a la
realització del torneig de bàsquet Tomàs Solà, des del dia 27 de març fins el 29 de
març d’enguany.
15. Aprovació despesa per el passi de la pel·lícula “Càndida”
16. Ratificació del decret 2016/564 de pagament d’ajut econòmic.
17. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i
Ciutadania K120/000915/06.
18. Precs i preguntes.
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CPISR-1 C Joan
Carles Nonell i
Sendrós

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan Carles
Nonell i Sendrós
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Malgrat de Mar, ou=Serveis
Generals, ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05,
sn=Nonell i Sendrós, givenName=Joan Carles,
title=Secretari Municipal,
serialNumber=37726041S, cn=CPISR-1 C Joan
Carles Nonell i Sendrós
Fecha: 2016.03.14 17:25:47 +01'00'

Malgrat de Mar, 14 de març de 2016

