Identificació de la sessió
Data: 17 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.35 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
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
-

Isabel Ortiz Vera, 4a. Tinent d'Alcalde

Hi assisteixen com a oients
-

Francisco Márquez Carvajal
Ramir Roger Artigas

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 10 de març de 2016.
2. Sol·licitud llicència d’obres majors per enderrocar parcialment i edificar un
habitatge entre mitgeres al carrer Antoni Gaudí, 18.
3. Sol·licitud llicència d’obres majors per enderroc escala i tancament de l’habitatge
del carrer Fonlladosa, 3.
4. Certificació quarta de les obres incloses al “Projecte de substitució del
clavegueram dels carrers Montseny, Montnegre i Tordera”.
5. Certificació cinquena de les obres incloses al “Projecte d’Urbanització dels carrers
Montseny, Montnegre i Tordera”.
6. Sol·licitud subvenció dins la convocatòria Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
de la Diputació de Barcelona de mobiliari urbà.
7. Adjudicació del contracte de serveis per a l’anàlisi, creació i disseny de la identitat
de l’espai Mines de Can Palomeres.
8. Aprovació dels serveis extraordinaris corresponents al mes de febrer 2016.
9. Sol·licitud de reclamació de danys. B4552015-4.
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10. Sol·licitud de reclamació de danys. B4552015-11.
11. Sol·licitud de reclamació de danys. B4552015-12.
12. Aprovació padró taxa conservació cementiri municipal exercici 2016.
13. Aprovació padró taxa ocupació del vol de la via pública exercici 2016.
14. Sol·licitud d’ajornament liquidació 2016/MU/032A.
15. Aprovació de diverses factures per la cessió d’ús de l’edifici del carrer de Mar, 61,
pel manteniment de plaques fotovoltaiques, per la venda de ferralla, per la venda
d’energia i per la venda de la recollida selectiva.
16. Aprovació de la relació de factures F2016/8.
17. Aprovació de les bases reguladores de l’adjudicació de guinguetes per a les
Barraques de Malgrat 2016.
18. Sol·licituds de subvenció per a propietaris d’habitatges inclosos en l’àmbit
d’actuació del Projectes d’Intervenció Integral del Barri del Castell i La Verneda.
19. Aprovació despeses per la col·laboració amb l’organització de la Mitja Marató
Costa Barcelona Maresme.
20. Acceptació de la subvenció per suport econòmic per al finançament en l’àmbit de
benestar social, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016.
21. Sol·licitud subvenció en concepte de foment de l’activitat econòmica línia 1 de
consolidació emprenedoria.
22. Devolució part
sociolaboral.

d’ingressos

subvenció

atorgada

acció

Dispositiu

inserció

23. Ratificar resolució d’Alcaldia 655/2016.
24. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i
Ciutadania K120/1023/07.
25. Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.
Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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