Membres del Ple
CONVOCATÒRIA

Us convoco a la sessió ordinària del Ple
Dia: dijous 14 d’abril de 2016
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de març de 2016.
2. Dació de compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2016.
3. Modificació pressupostària 2/2016 per concessió i suplement de crèdit.
4. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de Malgrat de Mar.
5. Modificació de la composició del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de
Malgrat de Mar.
6. Incorporar les esmenes proposades pel Departament d'Interior al text de
"l'Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses,
vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar."
7. Moció del GPM d’ERC d’adhesió a la campanya No puc esperar!
8. Moció del GPM d’ERC de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i
de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF
9. Moció dels GPMs CUP-PA, CIU, ERC-AM, PSC, JxM i PP contra l’acord entre
Turquia i a la UE sobre la situació migratòria.
10. Moció del GPM CUP-PA en nom de la Plataforma Aigua és vida, perquè els
ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa
d’Abastament d’aigua en Alta Aigües Ter-Llobregat.
11. Dació de compte dels decrets 170 a 776/2016.
12. Precs i preguntes
Joan Mercader i Carbó
Alcalde

CPISR-1 C
JOAN
MERCADER
CARBÓ

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
JOAN MERCADER CARBÓ
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Malgrat de Mar,
ou=Alcaldia, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=MERCADER
CARBÓ, givenName=JOAN, title=Alcalde,
serialNumber=45540744P, cn=CPISR-1 C
JOAN MERCADER CARBÓ
Fecha: 2016.04.11 14:38:43 +02'00'

Malgrat de Mar, 29 de febrer de 2016
Nota: Us prego que si no hi assistiu, en manifesteu les causes que us ho impedeixin.

