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Identificació de la sessió 
 
Data: 12 de maig 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 
- Núria Casajuana Vives 
- Ana Vega Raya 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior celebrada el passat 5 de maig de 2016. 
 
2. Donar compte de la campanya de sensibilització de la fracció orgànica. 
 
3. Licitació per a l’adjudicació dels serveis d’enterrament. 
 
4. Contractació dels subministraments i obres necessàries per a la implantació 

d’àrees adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
5. Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar per promoure el programa Voluntariat per la llengua. 
 
6. Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Biblioteca La 

Cooperativa per fomentar el programa Voluntariat per la llengua. 
 
7. Determinació dels dies especials per anualitat 2016. 
 
8. Sol·licitud de fraccionament referent a expedient executiva i taxa 2016CE049. 
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9. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació de la taxa del cementiri i 
escombraries. 

 
10. Sol·licitud de fraccionament referent a la liquidació taxes IBI i escombraries. 
 
11. Sol·licitud ajornament referent a la liquidació 2016/OV/23. 
 
12. Sol·licitud devolució d’ingressos indeguts corresponent a la taxa de clavagueram 

exercici 2015 de l’immoble situat al carrer Blanch, 55 01 
 
13. Aprovació de la relació de factures F2016/16. 
 
14. Sol·licitud llicència d’ús del Pavelló Municipal de l’avinguda Tarragona per la 

realització del XXXVIII Campionat d’Espanya d’Hoquei. 
 
15. Resolució recurs de reposició de la sol·licitud de subvenció per ajuts al foment de 

l’activitat econòmica Línia 1, consolidació emprenedoria. 
 
16. Aprovació de les despeses del cinquè concurs de debats juvenil. 
 
17. Aprovació ajut beques Casal d’Estiu 2016. 
 
18. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i 

Ciutadania K120/1891/14. 
 
19. Precs i preguntes. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 

 
 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
 
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar, 17 de maig de 2016 
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