Membres del Ple
CONVOCATÒRIA

Us convoco a la sessió ordinària del Ple
Dia: dijous 9 de juny de 2016
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de maig de 2016.
2. Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2/2016, per concessió i
suplement de crèdit.
3. Modificació del conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals del personal de
l’Ajuntament per a adoptar l’horari d’estiu en el servei d’Acció Social de l’Àrea de
Serveis a la Persona i recuperació d’assumptes propis per causa d’ILT.
4. Modificació dels vocals del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat
de Mar.
5. Moció del GPM d’ERC amb motiu del 4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural
(DASC).
6. Moció del GPM de CiU, en relació a la situació de la Corporació de Salut del
Maresme i La Selva.
7. Moció del GPM de CiU, per impulsar un nou teatre a l’espai de l’Antic Liceu, de
Malgrat de Mar.
8. Moció del GPM de CiU, per l’Adhesió de Malgrat de Mar al projecte Via Verda (o Via
Blava), “Ruta de la Tordera”.
9. Moció dels GPMS ERC, PSC, JxM, CUP i CiU de rebuig als atacs del govern
espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.
10. Relació de resolucions de l’alcaldia de la 956 a la 1261/2016
11. Precs i preguntes
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Joan Mercader i Carbó
Alcalde
Malgrat de Mar, 6 de juny de 2016
Nota: Us prego que si no hi assistiu, en manifesteu les causes que us ho impedeixin.

