Identificació de la sessió
Data: 5 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 28 d’abril de 2016.
2. Sol.licitud pròrroga llicència d’obres expedient de l’habitatge del carrer de Mar,
número 38.
3. Sol.licitud llicència d’obres majors de l’habitatge situat al carrer Girona, 50.
4. Sol.licitud informe amb relació al projecte “Nou pont sobre la Tordera, carreteres
BV-6001 i GIP-6831: Tram Malgrat de Mar-Blanes.
5. Sol.licitud informe sobre l’avaluació d’impacte ambiental del projecte “Defensa de
las playas de S’Abanell y la Marina T.M. Blanes”.
6. Adjudicació de la concessió per a l’explotació del servei de Bar-cafeteria de Can
Campassol .
7. Ratificar la resolució de l’Alcaldia 1218/2016 referent a l’aprovació del Pla de
seguretat i salut de les obres incloses “Condicionament de l’illa formada per l’av.
Verge Montserrat i carrers Roger de Flor, Joan Maragall i Balmes”.
8. Sol.licitud llicència d’assumptes propis.
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9. Sol.licitud de fraccionament referent a la liquidació 2016/CONC/7L.
10. Sol.licitud ajornament referent a la liquidació 2016/OV/20DP.
11. Sol.licitud ajornament referent a la liquidació 2016/OV/21DP.
12. Bonificació del vuitanta per cent de la quota íntegra de l’import del rebut de l’IBI
exercici 2016 als titulars de família nombrosa.
13. Sol.licitud de baixa del rebut de la taxa d’ocupació de la via pública del l’activitat
situada a l’avinguda Barcelona núm. 32 locals 6 i 7.
14. Sol.licitud de revisió de la taxa d’escombraries del local situat al carrer de Mar, 87
local 1 per tancament.
15. Sol.licitud de revisió de la taxa d’escombraries de l’activitat situada a l’avinguda
Verge de Montserrat, 21.
16. Sol.licitud de divisió de la quota de les taxes de gestió dels residus comercials i
clavagueram de la finca situada al carrer Abat Oliba, 73 02 03 en funció dels
percentatges de propietat.
17. Aprovació padró IBI Urbana exercici 2016.
18. Aprovació de diverses factures per a gestors de residus autoritzats, liquidacions
per venda d’energia de les plaques fotovoltaiques i per la cessió de l’ús de la finca
situada al carrer de Mar, 61.
19. Aprovació de diversos càrrecs de liquidacions.
20. Aprovació de la relació de factures F2016/15.
21. Sol.licituds subvenció instades per a propietaris d’habitatges inclosos en l’àmbit
d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Castell i La Verneda.
22. Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Coral Atzavara.
23. Proposta de pagament de la relació d’expedients de la regidoria d’Acció Social i
Ciutadania K120/1777/13.
URGÈNCIA
Reserva de llocs i locals per actes de campanya amb motiu de les properes eleccions
del 26 de juny d’enguany.
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24. Precs i preguntes.
No va haver cap prec ni pregunta.

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

CPISR-1 C Joan
Carles Nonell i
Sendrós
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Malgrat de Mar, 6 de maig de 2016
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