Extracte acords de la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 11 de juliol de 2017
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament
Hi assisteixen
-

Maria Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte
Ramir Roger Artigas, 1er. Tinent d'Alcalde
Jofre Serret Ballart, 2n. Tinent d’Alcalde
Núria Casajuana Vives, 3era. 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
-

Isabel Ortiz Vera
Sònia Viñolas Mollfulleda
Sergio Ortín Lacoma

Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 4 de juliol de 2017.
2.- Recurs de reposició de l'acord de la JGL 18 d'abril de 2017 exp. Sancionador
núm. G5302017-1.
3.- Renovació de les pòlisses d’assegurances municipals (flota de vehicles i
responsabilitat patrimonial).
4.- Ratificació de la resolució de l’Alcaldia 1592/2017, de 05.07.2017, referent a
l’encàrrec a l’empresa INGLOGA GROUP, SL dels treballs de modificació o
correcció del projecte d’Urbanització de l’Av. Barcelona, entre l’Av. Colom i el C.
Ausiàs March.
5.- Pressa de raó de l’ increment de l’1% sobre els conceptes retributius del conveni
i pacte de condicions laborals de l’Ajuntament
6.- Sol·licitud de devolució del preu públic del casal d’Estiu exp. F3142017-63.
7.- Sol·licitud de devolució del preu públic i baixa de la inscripció del Casal d’Estiu
F3142017-77
8.- Sol·licitud de devolució del preu públic del casal d’Estiu exp. F3142017-69
9.- Sol·licitud de devolució del preu públic del casal d’Estiu exp. F3142017-68.

10.- Sol·licitud de devolució del preu públic i baixa de la inscripció del Casal d’Estiu
F3142017-73
11.- Aprovació de diversos càrrecs d’autoliquidació ingressades durant els mesos
de maig i juny de 2017
12.- Sol·licitud de baixa de la taxa de gestió de residus i clavegueram. exp.
F3142017000042.
13.- Sol·licitud de bonificació de l’IBI per família nombrosa. Exp. F3132017000013.
14.- Baixa i noves liquidacions dels rebuts en concepte de l’IBI. exp
F3142017000076
15.- Relació de factures. exp. F2102017000029
16.- Aprovació de despesa en motiu de la Festa Major Sant Roc-2017 exp.
L2102017000002
17.- Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
18.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i el “Grup de Teatre Germanor”. exp. B1302017000052
19.- Sol·licitud d’ús del Centre Cultural. exp. B4602017000079
20.- Sol·licitud d'ús de l’espai de l’Arxiu Municipal. exp. B4602017000074
21.- Ratificació de la resolució de l’Alcaldia 1479/2017, de 27 de juny, d’aprovació
de la despesa per les festes de Sant Joan i Sant Pau, de 2017.
22.- Proposta d'ajut per despeses bàsiques exp. K1202017-57.
23.- Proposta d'ajut per despeses bàsiques exp. K1202017-58.
24.- Proposta d'ajut per despeses bàsiques exp. K1202017-59.
25.- Precs i preguntes.

No hi ha cap prec ni pregunta.
ASSUMPTES DECLARATS D’URGÈNCIA
•

Sol.licitud per la realització actes i la despesa ocasionada per a la
“commemoració del Dia d’Orgull LGTBI”.

•

Aprovació de les Bases específiques pel a la selecció d’un/a enginyer/a.

•

Sol·licitud llicència d’obres per construir una residència geriàtrica.

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

Malgrat de Mar, a la data de la signatura

