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1.- JOAN MERCADER CARBÓ - (TCAT), 10/05/2021 14:29

Membres del PLE,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del PLE
Dia: dijous, 13 de maig de 2021
Hora: 19 hores.
Lloc: en forma no presencial, a través de l’aplicació ZOOM. La modificació de la Llei de
Bases de Règim Local, operada a través de la Disposició Final segona del RDL
11/2020, de 31 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. La nova redacció de l'article 46.3
de la Llei estableix que en situacions excepcionals, de força major, de greu risc
col·lectiu o catàstrofe pública que impedeixi o dificulti de forma desproporcionada el
normal funcionament del règim presencial, s’habilita a l’Alcalde o President per
convocar sessions no presencials.
Es justifica la celebració de la sessió en forma no presencial, i a través de l'aplicació
ZOOM, donat l’estat actual de creixement de casos positius del COVID-19 i que deriva
en prendre mesures de prudència, alternatives a la celebració de sessions presencials.
Per tant, tots els membres de l’òrgan col·legiat podran assistir a la reunió de forma no
presencial, des del seu domicili particular o en el seu defecte en el lloc on es trobin
prèviament declarat.
Amb el següent
Ordre del dia
1)

PART RESOLUTIVA

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data
15 d’abril de 2021.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Dictamens
2.- Aprovació de la pròrroga de la qualificació de Malgrat de Mar com a municipi turístic
a efectes d’horaris comercials, exp. P2102021000001.
3.- Aprovació dels estatuts que han de regular les finalitats i els objectius, així com el
funcionament de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, per tal de dinamitzar
l’economia del sector agrari del nostre municipi i integrar-ne els aspectes paisatgístics i
culturals de la implicació dels agents del territori, exp. A1462021000002.
4.- Aprovació inicial de la creació del Consell sectorial de Cultura de Malgrat de Mar i
les seves normes de funcionament o de reglamentació, exp. B1102020000004.
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5.- Resolució de les al·legacions i aprovació de les “Bases reguladores de subvencions
a persones joves amb necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer”, exp.
B22020210000015.
6.- Aprovació de les Bases per l’atorgament d’Ajuts per l’Adquisició de Llibres Escolars
en paper i en format digital, d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària
Obligatòria, exp. B2202021000031.
7.- Aprovació del Pla Local de Prevenció i Atenció a l’absentisme escolar, que regirà
les actuacions en matèria d’absentisme escolar al municipi a partir del curs escolar
2021-2022, exp. A8102021000002.
8.- Modificació dels membres polítics permanents que han de formar part a diferents
comissions i òrgans tècnics municipals, exp. A1112021000002.
9.- Modificació del membre polític permanent, en representació de l'Ajuntament de
Malgrat de Mar, en el Consorci Localret, exp. A1112021000003.
Donar compte
10. - Presa de raó de la Resolució de l'Alcaldia 1333/2021, de 30.04.2021, de les
delegacions de l'Alcaldia a favor dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Malgrat
de Mar, exp. A1112021000001.
11.- Presa de raó de la Resolució de l'Alcaldia 1328/2021, de 30.04.2021, de
revocacions de Delegacions de competències de l'Alcaldia, a favor de la Junta de
Govern Local, exp. A1122021000001.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

12.- Presa de raó de l'informe d'intervenció relatiu al compliment dels terminis que
preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials corresponent al primer
trimestre del 2021, exp.
F2902021000003.
13.- Presa de raó de la Resolució de l'Alcaldia 1093/2021, de 20 d'abril, de
nomenament
del Director General de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, exp.
C2202020000003.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Control i seguiment del govern municipal
14- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 900/2021 a la 1326/2021.
15.-Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
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16.- Moció presentada pel GPM ERC relativa a la protecció i recuperació dels camins
de titularitat municipal de Malgrat de Mar, exp. A1302021000006.
17.- Moció presentada pel GPM ERC relativa a promoure la declaració d’Àrea amb
mercat d’habitatge tens del municipi de Malgrat de Mar segons la Llei 11/2020, de
contenció de les rendes de lloguer d’habitatges, exp. A1302021000007.
18.- Precs i preguntes.

Joan Mercader Carbó
Alcalde
Nota: Us prego que si no hi assistiu, en manifesteu les causes que us ho impedeixin.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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*La documentació relativa als diferents assumptes inclosos a l’ordre del dia es troba a disposició dels
regidors/ores en format electrònic a la carpeta del regidor del gestor d’expedients de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.

