Identificació de la sessió
Data: 28 de gener de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.30 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

Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 21 de gener de 2016.
2. Sol·licitud de llicència d’obres majors.
3.

Sol·licitud de renovació de l’autorització d’ús a precari d’un edifici.

4. Imposició de sanció en matèria d’incompliment de tinença d’animals.
5. Sol·licitud de subvencions de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat dintre del Catàleg de
Serveis i Activitats de la Diputació de Barcelona.
6. Establiment de penalitat pel retard en l’execució de les obres de Reforçament
estructural i canvi de coberta del pavelló esportiu de l’Avinguda de Tarragona.
7. Declarar deserta la licitació de les obres incloses a la Separata del projecte de dues
àrees de platja adaptades a persones amb mobilitat reduïda.
8. Certificacions 4ª, 5ª i última de les obres incloses al Projecte Obres i Treballs
complementaris del pavelló esportiu de l’Av. Tarragona de Malgrat de Mar.
9. Certificació 2ª de les obres incloses al Projecte substitució del clavegueram dels
carrers del Barri del Castell.
10. Certificació 3ª de les obres incloses al Projecte urbanització dels carrers del Barri
del Castell.
11. Modificació d’acord de la Junta de Govern Local de data 21.01.2016 relatiu al
procediment de la licitació de les obres incloses al projecte Ampliació de la rotonda
situada a la cruïlla entre l’Av. Costa Brava i l’Av. Països Catalans.
12. Adjudicació del contracte de subministrament d’arbrat.

13. Aprovació de la relació de factures F2016/1.
14. Aprovació de la factura a l’Ajuntament de Calella en concepte d’ús de la galeria de
tir.
15. Aprovació dels padrons per la taxa de gestió de residus, mercat setmanal, mercat
diari, mercat cobert i taxa per ocupació del domini públic local exercici 2016. (2)
16. Aprovació d’autoliquidacions ingressades durant els mesos d’octubre, novembre i
desembre 2015.
17. Sol·licituds de devolució de taxes i ingressos indeguts instades per vàries
persones.
18. Sol·licitud d’anul·lació de taxes de rebuts d’escombraries i clavegueram.
19. Sol·licituds de fraccionament de tributs.
20. Sol·licitud de divisió de la quota tributària d’IBI.
21. Sol·licitud de baixa de l’ús comercial d’un local.
22. Aprovació de la despesa amb motiu de l’organització del Carnestoltes 2016.
23. Sol·licitud de subvencions del Centre Cívic dintre del Catàleg de Serveis i Activitats
de la Diputació de Barcelona.
24. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament, en
matèria d’ajuts extraordinaris per urgència social.
25. Sol·licitud de subvencions de l’Àrea de Serveis a la Persona dintre del Catàleg de
Serveis i Activitats de la Diputació de Barcelona.
26. Adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a diverses accions en matèria de
promoció econòmica, promogudes pel Consell Comarcal del Maresme.
27. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i la mercantil Komm Mit
Internacional per a la realització de tornejos de futbol 2016.
28. Precs i preguntes.
Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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