Extracte acords de la Junta de Govern Local
Identificació de la sessió
Data: 8 d´agost de 2017
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.20 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

-

Salvador Serra i Tarrés, secretari accidental
Jaume Marquès Ramos, interventor accidental
Carme González Valle, cap de l’àrea de Serveis Personals

Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 1 d'agost de 2017.
2.- Adjudicació del subministrament d'un sistema d'equipament de còpia de seguretat
per l'arxiu municipal.
3.- Licitació per a l'execució de les obres incloses al projecte "Actuacions de la ruta de
La Tordera, al municipi de Malgrat de Mar".
4.- Aprovació de les bases especifiques reguladores del procés de selecció per cobrir
de forma temporal una plaça de Director/a de la ràdio municipal.
5.- Aprovació de les Bases especifiques per a la creació d'una Borsa de treball
temporal de treballadors/es socials per cobrir baixes temporals.
6.- Sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a la lig. comp. IBI 2014-1516 exp. F3112017-46.
7.- Sol·licitud de fraccionament dels rebuts corresponents a les liquidacions
complementàries d'IBI dels exercicis 2013 al 2016 exp. F3112017-52.
8.- Aprovació liquidacions IBI exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016 com a conseqüència
del procediment de regularització cadastral exp. F3122017-87.
9.- Aprovació relació de factures F/2017/31.
10.- Sol·licitud de la subvenció pel foment de l'activitat económica exp. B2202017-8.
11.- Sol·licitud de la subvenció pel foment de l'activitat económica exp. B2202017-9.
12.- Sol·licitud de subvenció per al foment de l'activitat económica exp. B2202017-11.
13.- Aprovació despesa per la contractació d'espectacles programats per a celebrar la
Festa Major Sant Roc 2017, lloguers i serveis.
14.- Aprovació de les Bases del concurs d'Instagram Sant Roc-2017
15.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'A.P.E.I.J LA
XARXA DE MALGRAT DE MAR.
16.- Sol·licitud d'ús de la sala de la Biblioteca per a la reunió de les farmàcies de l'ABS
Malgrat de Mar el dia 20 de setembre de 14:00h a 16:00h exp. B4602017-82.
17.- Sol·licitud d'ús d'una sala del C.Cívic els dimecres de 15.30h a 16.30h i els
divendres de 15.30h a 17.30h del 6 de setembre al 22 de desembre exp. B4602017-83.

18.- Sol·licitud d'ús del Centre Cultural de l'11 al 15 de desembre de 2017 de 15:00 a
17:00h, del 18 al 22 de desembre de 2017 de 09:00 a 13:00h i el 26 de juny de 2018
de 19:00 a 21:30h exp. B4602017-84.
19.- Sol·licitud d'ús del Centre Cultural els dies 8 i 9 de març de 2018 de 8:00h a
14:00h exp. B4602017-85.
20.- Aprovació de les despeses per la col·laboració en la organització de la 7ª Cursa
del Miner de Ferro, el dia 15 d'agost de 2017.
21.- Aprovació de l'oferta formativa de l'Escola d'Adults Municipal, procediment
d'inscripció, matrícula i calendari curs 2017-18.
22.- Proposta d'aprovació dels ajuts per l'adquisició de llibres escolars d'educació
infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 2017-2018
23.- Proposta d'aprovació d'ajut econòmic per al pagament de despeses de lloguer
24.- Proposta d'aprovació d'ajut econòmic per despeses de lloguer exp. K1202017-65.
25.- Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.

ASSUMPTES DECLARATS D’URGÈNCIA
•

Devolució garantia definitiva dipositada per a l’execució de les obres incloses al
projecte “Enllumenat Viari del sector de l’Av. Pins”.

•

Adjudicació del subministrament de llumeneres de tecnología led per
l’enllumenat viari.

•

Aprovació de la licitació per a l’explotació del Bar-Cafeteria del Pavelló
Polisportiu “Germans Margall”.

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
Malgrat de Mar, a la data de la signatura

