
 

Identificació de la sessió 
 
Data: 21 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 
- 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 i Artigas 
 
 
Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 14 de gener de 2016. 
 
2. Aprovació inicial de la memòria valorada “Condicionament illa Av. Verge de 

Montserrat, carrer Roger de Flor, carrer Balmes i carrer Joan Maragall de Malgrat 
de Mar” 

  
3. Sol·licitud de llicència d’obres majors. 

 
4. Sol·licitud de llicència d’obres majors. 
 
5. Presa de raó de l’increment de l’1% sobre els conceptes retributius del conveni i 

pacte de condicions laborals de l’Ajuntament. 
 
6. Aprovació del conveni de comunicació multimèdia amb Hermes Comunicacions 

SA. 
 

7. Aprovació del padró de la taxa per la utilització de l’espai de varada exercici 2016.  
 
8. Sol·licitud de baixa dels padrons i dels rebuts de la taxa per gestió de residu 

comercials i clavegueram d’una finca.  
 



9. Presa de raó de l’informe d’altes i baixes del servei de teleassistència domiciliària 
corresponent el 4t. trimestre de 2015. 
 

10. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 
Ciutadania K120/130/1. 

  
11. Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
URGÈNCIA. - Licitació de les obres inclosos al projecte "Ampliació de l'actual rotonda 
a la cruïlla de l'Av. Costa Brava amb l'Av. Països Catalans 
 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós     
Secretari General       
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 14 de març de 2016 
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