Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que es farà el dia 28 d'abril de 2016 a les
19:30 hores, a la sala de sessions de la Casa de la Vila.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

-Acta núm. 3/2016 de 31 de març de 2016DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
2. Alcaldia i Coordinació de Govern 000422/2016

Dictamen relatiu relativa a la designació com a vocal titular del Consell Escolar Municipal a la
regidora d'Educació.
3. Qualitat de Vida 000649/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració amb la Corporació de Salut
del Maresme i La Selva, per a la regulació de la prestació de serveis de caire assistencial en la planta
baixa del complex esportiu "Can Xaubet".
4. Qualitat de Vida 000837/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en l'àmbit
de l'Àrea de Qualitat de Vida.
5. Qualitat de Vida 000883/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de les Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions
per part de l'Ajuntament de Pineda de Mar als centres d'educació per al Reciclatge de llibres, any
2016.
6. Economia Local i Serveis Generals 000826/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de l'informe emès per la Intervenció en relació amb la taxa de
reposició d'efectius de la plantilla de personal d'aquesta Corporació.
7. Territori 000274/2012

Dictamen relatiu a la petició de modificació del Pla d'usos de la platja pel període 2012-2016.
8. Territori 002474/2007
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Dictamen relatiu a cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya el terreny de 7.280m2 per a la
construcció del nou IES Pineda.
9. Alcaldia i Coordinació de Govern 000910/2016

Dictamen relatiu a la aprovació de la modificació de crèdit 06/2016
10. Alcaldia i Coordinació de Govern 000896/2016

Donar compte de l'estat d'execució i moviment de la tresoreria a 31 de març de 2016 (1er.
Trimestre 2016), del pressupost de la corporació i del seu organisme autònom, Fundació Publica J.J.
Tharrats
PARTS DE CONTROL
c) Mocions
11. Moció presentada pel grup municipal C's
Moció relativa al suport i a la creació d'ajudes a les persones celíaques.
COMUNICACIONS
a) Resolucions de l’Alcaldia
-de la núm. 502/2016 fins la núm. 754/2016b) Acords de la Junta de Govern Local
-acords presos per la JGL dels dies 4 i 18 de març de 2016d) Donar compte resolucions alcaldia:
Alcaldia i Coordinació de Govern 000846/2016
Donar compte de la resolució de l'alcaldia núm. 2016862 de designació representant municipal a la
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
Alcaldia i Coordinació de Govern 002657/2015
Donar compte de les resolucions de l'alcaldia núm. 2016861 i 2016920, relatives al règim
retributiu de regidor delegat de Comerç.
e) Torn obert de paraules
La 1a. Tnta. d'alcalde i coordinadora de Govern, Centre Innova i Promoció Econòmica

Carme Aragonès i Flaquer
Pineda de Mar, 25 d'abril de 2016
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