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Membres del PLE,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del PLE
Dia: dijous, 18 de febrer de 2021
Hora: 19 hores.
Lloc: en forma no presencial, a través de l’aplicació LOCALRET MEET. 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
LOCALRET MEET, 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

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

1. - Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de les actes de les sessions anteriors
de data 14 de gener de 2021 i de data 20 de gener de 2021.
Dictamens
2.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2021/02 per concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202021000002.
3.- Autorització de la novació de la hipoteca sobre la concessió d’ESPORT I SALUT
MALGRAT, SL, exp. B3502021000001.
4.- Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de Malgrat de Mar
(DUPROCIM), exp. Q3102019000002.
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5.- Aprovació de les Bases Generals, reguladores de les subvencions que atorga
l'Ajuntament durant l'exercici 2021, exp. B2202021000011.
6.- Aprovació de les Bases especifiques reguladores de les subvencions en matèria
d'actuació de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a
l'exercici 2021, exp. B2202021000012.
7.- Aprovació de les Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de
l’Àrea de Qualitat de Vida per a l’any 2021, exp. B2202021000013.
8.- Aprovació de les Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021 per
garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica
ocasionada pel covid-19, exp. B2202021000014.
9.- Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per a persones joves amb
necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer, exp. B2202021000015.
10.- Aprovació de les Bases de subvencions en espècie per a la millora del paisatge
urbà, exp. B2202021000024.
Donar compte
11.- Presa de raó de l’informe de 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 quart trimestre de 2020, exp. F2902021000001.
12.- Presa de raó del Decret d’alcaldia 310/2021, de data 3 de febrer de 2021,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020, exp. F1402021000001.
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
13.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3900/2020 a 3912/2020 i de la 1/2021 a
la 300/2021.
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14.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
15.- Moció presentada per ERC, referent a les inhumacions de col·lectius minoritaris i
el dret a ser enterrat segons les seves conviccions, ètiques o espirituals, exp.
A1302021000001.
16.- Moció presentada pel GM ERC relativa al suport a l’amnistia, exp.
A1302021000002.
17.- Moció presentada per el GM la CUP per a la suspensió de l’Informe tècnic
d’estratègia d’actuació al Maresme del Ministeri per a la transició ecològica i el repte
demogràfic, exp. A1302021000003.
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18.- Precs i preguntes.

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

