Identificació de la sessió
Data: 18 de febrer 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, justificant la seva absència.
- 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
- Paco Márquez i Carvajal
- Núria Casajuana i Vives
Extracte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 11 de febrer de 2016.
2. Sol·licituds de subvenció a la Diputació de Barcelona dintre del marc del Catàleg de
Servei 2016, instades per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
3. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació de les obres incloses a la
memòria valorada Condicionament de l’illa formada per l’avinguda Verge de
Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall.
4. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació d’una autorització municipals
per a l’explotació del serveis de temporada a les platges de Malgrat.
5. Inici de tràmits, i aprovació dels plecs, de la licitació del servei de neteja i
desembossament de la xarxa de clavegueram de la població.
6. Adjudicació del contracte menor d’obres, subministrament i instal·lació de dues
màquines de clima a Can Campassol.
7. Adjudicació del contracte del contracte menor de serveis d’edició i subministrament
de 4 números de la publicació Butlletí municipal.

8. Adjudicació del contracte del contracte menor de serveis de redacció del projecte
executiu de l’escola Mare de Déu de Montserrat.
9. Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016.
10. Aprovació de les bases de selecció de les places de director/a i coordinador/a del
Casal d’Estiu 2016.
11. Aprovació de la relació de factures F2016/4.
12. Aprovació de la despesa ocasionada per la contractació de l’Associació cultural
Esplai de Circ.
13. Sol·licituds de subvenció instades per veïns del Barri del Castell i la Verneda dintre
del marc Tu hi pintes molt!
14. Conveni per la cessió del gimnàs del Pavelló Germans Margall al Club d’Atletisme
Malgrat.
15. Conveni per la cessió del gimnàs del Pavelló Germans Margall al Club Esportiu
Malgratenc de Patinatge Artístic.
16. Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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Malgrat de Mar, 14 de març de 2016.

