Identificació de la sessió
Data: 31 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.05 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

Hi assisteixen com a oients
-

Ramir Roger Artigas
Núria Casajuana Vives

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 24 de març de 2016.
2. Adjudicació del contracte d’ocupació temporal del domini públic local per a la
instal·lació d’estructures desmuntables amb motiu de la celebració de la Festa
Major de Sant Roc 2016.
3. Devolució garantia per l’execució de les obres incloses a la memòria valorada
“Renovació parcial del paviment del carrer de Mar i carrer Ramon Turró”.
4. Adjudicació de les obres incloses al projecte “Enllumenat viari del sector de l’Av.
Pins”.
5. Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona, dintre del Catàleg de
Serveis 2016 per a la redacció d’un pla de Comunicació Local.
6. Sol·licituds de subvenció incloses dintre de les Meses de Concertació 2016-2019
en el marc la Xarxa de Governs Locals.
7. Acceptació de la subvenció “Equips de digitalització i emmagatzematge” atorgada
per la Diputació de Barcelona.
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8. Sol·licitud de canvi de tarifa en concepte de taxa per la gestió dels residus
comercials a una finca a l’avinguda Costa Brava.
9. Aprovació de la relació de baixes presentades per l’Organisme de Gestió
Tributària, corresponents a diversos conceptes i exercicis.
10. Aprovació de la relació de factures F2016/10.
11. Aprovació despesa en concepte de tutories i taller grupals de Coaching.
12. Aprovació despesa en concepte del viatge de l’Escola d’Adults.
13. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis
2016 “Projectes d’Igualtat i LGTBI”
14. Aprovació traspàs de l’import ingressat pel Consell Comarcal de Maresme en
concepte de beca de menjador escolar corresponent al primer atorgament del curs
2015-2016, als centres escolars.
15. Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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