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Identificació de la sessió 
 
Data: 21 d’abril de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 13.00 a 13.15 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 
 
- Ramir Roger Artigas 
- Núria Casajuana Vives 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior celebrada el passat 14 d’abril de 2016. 
 
2. Sol·licitud llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al 

carrer Girona, 79. 
 
3. Sol·licitud llicència d’obres majors per enderroc de dos edificis destinats a ús de 

Bar. 
 
4. Renúncia de la llicència d’obres per substitució de la coberta de l’edifici del carrer 

Emili, 28. 
 
5. Aprovació de la relació de serveis extraordinaris, corresponents al mes de març 

2016. 
 
6. Sol·licitud de baixa de les taxes corresponents als rebuts de taxa per gestió de 

residus domèstics 2016 i taxa per servei de clavegueram 2016 de l’habitatge situat 
a l’avinguda Pomereda, 19. 
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7. Aprovació de la relació de factures F2016/11. 
 
8. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Diputació de 

Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per al 
impuls dels serveis de mediació ciutadana. 

 
9. Aprovació acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització del 

Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració social. 
 
10. Aprovació criteris de preinscripció, matrícula i oferta de places a la Llar d’Infants 

Municipal “Els Fesolets” curs 2016-2017. 
 
11. Aprovació dels Premis Treballs de Recerca 2016. 
 
12. Proposta informativa d’altes i baixes teleassistència primer trimestre any 2016. 
 
13. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/1578/11. 
 
14. Precs i preguntes. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
     Joan Carles Nonell i Sendrós 
     Secretari General 
 
 
 
 
 
     Malgrat de Mar, 21 d’abril de 2016 
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