
 

Identificació de la sessió 
 
Data: 7 de gener 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 
- Maria Carmen Ponsa Monge, 1a. Tinent d'Alcalde 
- Òliver Sánchez-Camacho García, 2n. 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 assisteixen 
 
- Raquel Martín Cuenca, 3a. Tinent d'Alcalde 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Francisco Márquez Carvajal 
- Neus Serra Bosch 
 
 
Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 17 de desembre de 
2015. 
 
2. Sanció per infracció de l'ordenança de tinença d'animals per posseir un gos de raça 
potencialment perillosa sense llicència i sense assegurança.  
 
3. Concessió de la llicència d’obres per construir un porxo a la finca, quina referència 
cadastral és 78026018805268DG7180N.  
 
4. Concessió d’una pròrroga a UNNIM, Sociedad para la gestión de activos 
inmobiliarios, SLU, per l’acabament de les obres de l’edifici plurifamiliar.  
 
5. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3839/2015 referent a la licitació de les obres 
incloses a la Separata del projecte d’implantació de dues àrees de platja adaptades 
per a persones amb mobilitat reduïda a Malgrat de Mar. 
 
6. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3829/2015 referent a l’adjudicació de les obres 
incloses a la memòria valorada “Actuacions de la part antiga del cementiri municipal” a 
favor de l’empresa CONSTRUMAT PINALBA, SL, per un import de 33.975,41 €, amb 
l’IVA legalment aplicable, la qual cosa representen 41.110,25 €, amb l’IVA inclòs. 



 
7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3858/2015 referent a l’encàrrec per a al direcció 
de les obres i coordinació de la seguretat i salut de les obres d’implantació de dues 
àrees de platja adaptades per a persones de mobilitat a favor de l’empresa ESTUDI 
D’ENGINYERIA VALL, SLP, per un import total de 1.850 €, més l’IVA legalment 
aplicable (la qual cosa representen 2.238,50 €, amb l’IVA inclòs). 

 
8. Actualització de l’import de la contraprestació mensual a satisfer per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en concepte de cessió i ús de l’edifici 
del carrer de Mar, número 61, fixant-se l’import en 1.374,16 €/mensuals més IVA, per a 
l’anualitat compresa entre maig de 2015 i abril de 2016. 
 
9. Sol·licitud de canvi de tarifa en concepte de taxa per la gestió dels residus 
comercials de la finca situada a l'av. Costa Brava i la devolució de l'import pagat en 
excés mitjançant compensació de saldos en els rebuts.  ja que ara es duu a terme una 
altra activitat diferent de la que consta al rebut. 
 
10. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3843/2015 referent a la pròrroga del contracte 
administratiu del Servei d’Atenció Domiciliària de 10.12.2015 al 9.12.2016, amb 
l’aprovació d’una despesa de 163.274,00 € exempts d’iva  derivats de 38.940 € de 
SAD social i 124.334€ de SAD dependència. 
 
11. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3835/2015 referent a la darrera distribució dels 
ajuts a menjador del Consell Comarcal del Maresme,  aprovant el traspàs de la 
quantitat de 6.324,10 €,  ingressada pel Consell Comarcal de Maresme, en concepte 
de beca de menjador escolar corresponent al  darrer pagament del curs 2014/2015, als 
centres CEIP Marià Cubí, Col·legi Sant Pere Chanel i Col·legi Vedruna. 
 
12. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3844/2015 referent al pagament de la relació 
d’expedients de la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania. 
 
13. Ratificació de la resolució d’Alcaldia 3847/2015 referent al pagament de l’ajut 
econòmic per deutes de subministrament. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós     
Secretari General       

 
 
 
 
 
 

 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 
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