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1.- SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA (SIG), 07/03/2022 15:30

Membres del Ple,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del Ple
Dia: dijous, 10 de març de 2022
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 anterior de data 10
de febrer de 2022.
Dictàmens
2. Aprovar l’expedient
F1192022000003.

d’un

reconeixement

extrajudicial

de

crèdits,

exp.

3. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202022000002.
4. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, exp. B1132022000002.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i
amb les empreses adjudicatàries, exp. A1452022000002.
6. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2022, exp.
C1212021000001.
7. Modificar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’anualitat
2022, exp. C1102021000001.
8. Aprovar la valoració de dos llocs de treball, exp. C1422021000003.
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2)

1.- SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA (SIG), 07/03/2022 15:30

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Donar compte
9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 296/2022, de data 1 de febrer de 2022,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021, exp. F1402022000001.
10. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 1 de febrer de 2022, relatiu a
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, F2902022000002.
11. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 2 de febrer de 2022, relatiu a les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció, exp. F2902022000003.

Control i seguiment del govern municipal
12. Moció presentada pel GPM d’ERC per commemorar el dia Internacional de la
dona, exp. A1302022000001.
13. Moció presentada pel GPM d’ERC proposada pel Jovent Republicà per a la
inclusió de la perspectiva de gènere en l’urbanisme de Malgrat de Mar, exp.
A1302022000002.
14. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 294/2022 a la 569/2022.
15.- Precs i preguntes.

Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.

