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Membres del PLE,

CONVOCATÒRIA
A la sessió ordinària del PLE
Dia: dijous, 14 de juliol 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 9
de juny de 2022.
Dictàmens
2. Aprovar el Compte General exercici 2021, exp. F1302022000001.
3. Aprovar la modificació pressupostària 2022/07 per la concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, exp.F1202022000007.
4. Aprovar la modificació dels preus públics de la llar d'infants municipals i l'Escola
d'adults, curs 2022-2023, exp. B1132022000005.
5. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM per alteració de les
tipologies d’usos admesos en les qualificacions de zona industrial del polígon de can
Patalina i el sector zona industrial nord PP8, exp. G2102022000003.
6. Aprovar constituir, juntament amb els municipis i entitats constituents, l’Associació
de Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, exp. A1462021000002.

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

Donar compte
7. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 30 de juny de 2022, en c ompliment
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 segon trimestre del 2022, exp.
F2902022000005.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Control i seguiment del govern municipal
8. Moció presentada pel GPM d'ERC relativa a l'aprovació del manifest de l'acord
social per l'amnistia i l'autodeterminació, exp. A1302022000006.
9. Moció presentada per la CUP en condemna dels fets de Melilla i en defensa dels
drets humans (assumpte urgent), exp. A1302022000007.
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10. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1884/2022 a la 2385/2022.
11- 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.

