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Identificació de la sessió 
 
Data: 28 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 
 
Hi assisteixen com a oients 
 
- Ramir Roger Artigas 
- Francisco Márquez Carvajal 
- Núria Casajuana Vives 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior celebrada el passat 21 d’abril de 2016. 
 
2. Sol·licitud revisió fiança de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un 

habitatge al carrer Antoni Gaudí, 18. 
 
3. Sol·licitud autorització municipal per la nova senyalització de l’actual traçat del 

sender de gran recorregut GR-92. 
 
4. Declaració compliment a la l’ordre de restauració de la realitat física alterada amb 

les actuacions realitzades a la pèrgola del carrer Ponent, 9. 
 
5. Donar compte de les segones jornades tècniques de recerca, difusió i participació 

“Espai Mines de Can Palomeres”. 
 
6. Iniciar els tràmits per a la licitació de les obres incloses al projecte “Reparació del 

pont al carrer Passada, sobre la riera de Sant Genís”. 
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7. Ratificar la resolució de l’Alcaldia 1105/2016 en relació amb encarregar les tasques 

de la coordinació de la seguretat i salut de les obres  “Condicionament de l’illa 
formada per l’av. Verge de Montserrat i carrers Balmes, Joan Maragall i Roger de 
Flor”. 

 
8. Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de dues autoritzacions municipals 

per a l’explotació del servei de dos bar-cafeteries a les platges de Malgrat de Mar. 
 
9. Atorgar indemnització per jubilació segons conveni. 
 
10. Sol·licitud de compatibilitat laboral. 
 
11. Modificació de la relació de serveis extraordinaris, corresponents al març 2016. 
 
12. Sol·licitud de fraccionament de la taxa per retirada de vehicle i diverses sancions. 
 
13. Sol·licitud de fraccionament  referent a la liquidació 2015OV016. 
 
14. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016OV011. 
 
15. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016MU071. 
 
16. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016MU098. 
 
17. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016OV19. 
 
18. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016OBER072. 
 
19. Aprovació de la relació de crèdits incobrables presentada per l’Organisme de 

Gestió Tributària. 
 
20. Sol·licitud per a la no subjecció a la taxa en concepte de comunicació d’obertura 

d’activitat. 
 
21. Aprovació de diversos càrrecs de liquidacions. 
 
22. Aprovació de la relació de factures F2016/14. 
 
23. Aprovació de les Bases reguladores per a la contractació d’una plaça temporal de 

tècnic/a de promoció econòmica. 
 
24. Aprovació de la despesa en concepte de tallers i xerrades per a la gent gran de  

l’Escola d’Adults. 
 
25. Aprovació dels reintegraments corresponents a imports renunciats de les accions 

de cinc programes ‘Experienciació Laboral del Projecte “Treball als Barris”. 
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26. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 
Ciutadania K120/1666/12. 

 
27. Precs i preguntes. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 28 d’abril de 2016 
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