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DOCUMENT

1.- SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA - (SIG), 07/02/2022 14:37

Membres del Ple,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del Ple
Dia: dijous, 10 de febrer de 2022
Hora: 19 hores.
Lloc: Sala de Plens
Amb el següent
1)

PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 20
de gener de 2022.
Dictàmens
2. Iniciar els treballs de modificació del POUM vigent en l’àmbit del front de llevant de
l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers Fonlladosa i Passada per a
modificar l’alineació de vial prevista actualment a fi d’adequar-la a la urbanització
executada en aquest tram de la riera i suspendre l’atorgament de llicències, exp.
G2102022000001.
3. Adjudicar mitjançant el procediment ordinari i obert les parades del Mercat Municipal
sol·licitades (parades 2, 3, 4, 6 i 10) i iniciar la licitació de les parades no adjudicades,
exp. B4402021000003.
4. Nomenament de representants municipals en òrgans i organismes amb
representació municipal A1112022000001
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 l’informe d’intervenció de data 26 de gener de 2022, en
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 del 2021, exp.
F2902022000001.
Control i seguiment del govern municipal
6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1/2022 a la 293/2022.
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7.- Precs i preguntes.

Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa
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/or es en
format electrònic a la carpeta del regidor del gestor d’expedients de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

