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Membres del PLE,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del PLE
Dia: dijous, 16 de desembre de 2021
Hora: 19 hores
Lloc: Sala de Plens

Amb el següent
Ordre del dia
1)

PART RESOLUTIVA

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior
de data 18 de novembre de 2021 i de l’acta extraordinària urgent de data 26 de
novembre de 2021 i de l’acta extraordinària de data 3 de desembre d’enguany.
Dictàmens
2. Aprovar inicialment el Pressupost General per
F1102021000003.

a l’exercici 2022, exp.

3.- Aprovar la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 2022,
exp. C1102021000001.
4.- Aprovar la modificació del Plànol de delimitació de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis del terme de Malgrat de Mar, exp. H4202021000007.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

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

Donar compte
5.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3878/2021 de data 3 de desembre
de 2021, relativa al nomenament dels Tinents d’Alcalde, exp. A1112021000005.
6.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3877/2021 de data 3 de desembre
de 2021, relativa al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i a la
determinació de la periodicitat de les seves sessions ordinàries, exp.
A1112021000006.
7.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3879/2021 de data 3 de desembre
de 2021, relativa a la delegació de competències de l’Alcaldia a favor dels regidors i
regidores de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. A1112021000007.
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8.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3876/2021 de data 3 de desembre
de 2021, relativa a les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local,
exp. A1122021000002.

Control i seguiment del govern municipal
9.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3490/2021 a la 3832/2021.
10.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
11.- Moció presentada pel GPM ERC, JXMalgrat i la CUP amb motiu de la petició de
l’AAVV Llibertat, Sant Elm i tram carrer Carme, exp. A1302021000015.
12.- Moció presentada pel GPM JxMalgrat, ERC, JxCat MeM i la CUP en relació a la
sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT,
exp. A1302021000016.
13.- Precs i preguntes.

Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa
Nota: Us prego que si no hi assistiu, en manifesteu les causes que us ho impedeixin.

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

*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.

