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Identificació de la sessió 
 
Data: 14 d’abril de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.20 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 
- Carme González Valle, cap de l’àrea de Serveis Personals 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Ramir Roger Artigas 
- Núria Casajuana Vives 
- Ana Vega Raya 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior celebrada el passat 7 d’abril de 2016. 
 
2. Adquisició de la finca situada al carrer Castell, 19. 
 
3. Sol·licitud per a la realització d’obres provisionals per a la instal·lació d’un porxo a 

la finca situada al polígon 4 parcel·les 94 i 95. 
 
4. Aprovació inicial del projecte de reparació del pont del carrer Passada, sobre riera 

de Sant Genís. 
 
5. Proposta de resolució de l’expedient sancionador I2302015/85. 
 
6. Proposta de resolució de l’expedient sancionador I2302015/97. 
 
7. Adjudicació dels serveis de neteja i desembossabemt de la xarxa de clavegueram 

per una anualitat. 
 
8. Aprovació plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la 

contractació del servei de gestió de la piscina municipal i cursets de l’estiu 2016. 
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9. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir per 

la contractació de la instal·lació de parquet al pavelló Germans Margall. 
 
10. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir per 

la contractació del subministrament d’un vehicle amb grua per Serveis en el 
Territori. 

 
11. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir per 

la contractació del lloguer del subministrament i instal·lació de l’enllumenat 
nadalenc. 

 
12. Adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària de Malgrat de Mar. 
 
13. Adjudicació del contracte de subministrament de material necessari, instal·lació, 

manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge del sistema d’abalisament de les 
platges de Malgrat per la temporada 2016. 

 
14. Sol·licitud de devolució de l’import pagat en concepte de taxa per adequació a la 

Llei 3/1998. 
 
15. Aprovació de diversos càrrecs d’autoliquidacions ingressades durant l’1 de gener i 

el 31 de març de 2016. 
 
16. Aprovació de la relació de factures F2016/13. 
 
17. Aprovació despesa per realitzar un curs sobre el marc legal d’empara de les 

actuacions policials. 
 
18. Aprovació del criteris per l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars  

d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria pel curs 2016-2017. 
 
19. Aprovació despesa originada per a la celebració de la festa de Sant Jordi de 

l’Escola d’Adults. 
 
20. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/1455/10. 
 
21. 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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