Membres del Ple
CONVOCATÒRIA
Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Dia: Dijous, 13 d’octubre de 2016
Hora: 19.00 hores
Lloc Sala de Plens
Ordre del Dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2016
2. Expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes de despeses
3. Rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament a 31.12.2015.
4. Aprovació de les pròrrogues de les concessions de béns immobles (2) a favor de la
Fundació Privada “El Vilar”.
5. Recuperació de la possessió d’un bé immoble de propietat municipal.
6. Supressió del Servei d’Escola de Futbol de Malgrat de Mar
7. Aprovació definitiva i resolució de les al·legacions presentades contra l’acord de
modificació de la Plantilla, Organigrama i Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
8. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) de Malgrat
de Mar.
9. Ratificació de l’acord de la JGL, de 6.10.2016, d’aprovació inicial de l’actualització
del projecte d’urbanització de l’avinguda Barcelona, entre av. Colom i c/ Ausias March.
10. Moció del GPM de les CUP, per donar compliment als Plans Locals de Joventut, a
la creació d’una Taula de Joventut i destinar-hi una partida pressupostària a l’efecte.
11. Moció del GPM d’ERC, CUP-PA i PDC, per declarar a “La Pilona” com a bé
d’interès local i estudiar i executar la seva consolidació.
12. Moció del GPM d’ERC, per donar suport al “Correllèngua-2016”.
13. Dació de compte dels decrets 2497/2016 a 2792/2016

14.- Precs i preguntes.
Joan Mercader Carbó
Alcalde
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Malgrat de Mar, 10 d’octubre de 2016

PD: Us prego que si no hi assistiu, en manifesteu les causes que us ho impedeixin

