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Identificació de la sessió 
 
Data: 7 d’ abril de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.25 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 
- 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 
 
- Ramir Roger Artigas 
- Maria Ester Martínez Tarrés 
- Francisco Márquez Carvajal 
- Núria Casajuana Vives 
- Ana Vega Raya 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior celebrada el passat 31 de març de 2016. 
 
2. Renovació de la pòlissa de responsabilitat d’autoritats i personal al serveis de les 

administracions públiques. 
 
3. Adjudicació de les obres incloses a la memòria valorada “Condicionament de l’illa 

formada per l’Av. Verge de Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan 
Maragall”. 

 
4. Aprovació plecs de clàusules administratives i tècniques per la contractació dels 

treballs de neteja i desbrossament per una anualitat. 
 
5. Adjudicació del subministrament i instal.lació de punts d’informació municipal i 

aplicació mòbil. 
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6. Sol.licitud de reclamació de danys SPRD2014/43 
 
7. Sol.licitud de reclamació de danys B4552015/9 
 
8. Sol.licitud fraccionament liquidació 2016MU047L. 
 
9. Sol.licitud fraccionament liquidació 2016MU051L. 
 
10. Sol.licitud fraccionament de la liquidació en concepte de Taxa mercat setmanal 

MR60. 
 
11. Sol.licitud fraccionament de la liquidació en concepte de Taxa mercat setmanal 

MR039. 
 
12. Sol.licitud fraccionament de la liquidació 2016/OBER/54AU. 
 
13. Sol.licitud fraccionament de la liquidació 2016/OBER/65DP. 
 
14. Sol.licitud devolució de la taxa per la gestió dels residus comercials, exercici 2015, 

de la finca situada a l’avinguda Pins, 3. 
 
15. Sol.licitud devolució de les taxes per anul.lació de l’informe d’adequació de 

l’habitatge situat al carrer Joan Esquena i Torró, 9 03 08 per al reagrupament 
familiar. 

 
16. Sol.licitud de la devolució d’ingressos indeguts del rebut de la taxa de clavegueram 

2015, de l’avinguda Tarragona, 28. 
 
17. Sol.licitud de l’exempció de pagament de la liquidació 2016/BM/12L, corresponent 

a la taxa per utilització d’instal.lacions municipals. 
 
18. Aprovació factures per la recollida i transports de vidre i paper/cartró dels mesos 

d’octubre de 2015 a febrer de 2016. 
 
19. Aprovació padró de taxes per la gestió de residus, clavegueram i entrada de 

vehicles exercici 2016. 
 
20. Aprovació de diversos càrrecs de liquidacions. 
 
21. Aprovació de la relació de factures F2016/12. 
 
22. Sol.licitud subvenció en concepte de foment de l’activitat econòmica línia 1 

consolidació emprenedoria B2202016/7. 
 
23. Sol.licitud subvenció en concepte de foment de l’activitat econòmica línia 1 

consolidació emprenedoria B2202016/11. 
 
24. Sol.licitud subvenció en concepte de foment de l’activitat econòmica línia 1 

consolidació emprenedoria B2202016/12. 



 

3 

 
25. Sol.licitud subvenció en concepte de foment de l’activitat econòmica línia 1 

consolidació emprenedoria B2202016/13. 
 
26. Aprovació acceptació subvenció per suport econòmic per al finançament de “Els 

serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”. 
 
27. Aprovació bases reguladores del procés de selecció de monitors/es titulats i en 

pràctiques per al casal d’estiu 2016. 
 
28. Adjudicació per la gestió del servei de menjador i acollida matinal del Casal d’Estiu 

Municipal 2016. 
 
29. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/1352/09. 
 
30. Precs i preguntes. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 d’abril de 2016 
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