Us convoca a la sessió ordinària del Ple de l'Auntament que es farà el dia 30 de juny
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.

-Actes: núm. 5/2016 de 26.05.2016 i
núm. 6/2016 de 30.05.2016 ext. sorteig eleccions generals-

DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIIVA DIRECTORIAL
2.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001330/2016

Dictamen relatiu a aprovar l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics de
l'Ajuntament de Pineda de Mar.
3.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001381/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit 11/2016, per transferència
de crèdit.
4.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001386/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'ordenança Fiscal núm. 18A
(taxa per utilització de béns, serveis i instal·lacions municipals).
5.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001901/2015

Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del text del Reglament per a la
cessió d'ús de material i infraestructura de propietat municipal de Pineda de Mar.
6.

Alcaldia i Coordinació de Govern 000707/2013

Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora de mercats no
sedentaris a Pineda de Mar.
7.

Economia Local i Serveis Generals 001338/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
2016.
8.

Economia Local i Serveis Generals 001288/2016

Dictamen relatiu a la aprovació de les Bases reguladores de les subvencions
destinades a la promoció de l'economia local.
9.

Territori 000570/2016
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Dictamen relatiu a la declaració de desert el concurs per la concessió administrativa
del domini públic marítim terrestre, per l'explotació d'usos de temporada, hamaques i
parasols.
10.

Territori -Mobilitat- 001419/2016

Dictamen relatiu a la creació de la Comissió d'Estudi que ha de confeccionar un
estudi d'aparcaments a Pineda de Mar, i que ha d'integrar una memòria justificativa
de la forma de gestió del servei i el seu establiment, partint de la viabilitat econòmica
de la forma de gestió.
11.Alcaldia i

Coordinació de Govern 001158/2016

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 3.06.2016, d'acusament de
rebuda i assabentat del Decret de la Sala contenciosa-administrativa 5ena. del TJSC
desistint del recurs d'apel·lació contra la Sentència 193/2013 del Jutjat contenciós
administratiu n. 8, per satisfacció extraprocessal.
12.Territori

002431/2014

Donar compte de la resolució d l'alcaldia n. 0161015/3.06, per la qual s'aprova
interposar un recurs contenciós-administratiu contra la liquidació del cànon per
l'ocupació de domini públic marítim terrestre per l'ocupació dels serveis de la platja
any 2015.
ASSUMPTES URGENTS
13.

Qualitat de Vida 001450/2016

Proposta relativa a l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'empresa SOREA,
SAU, per al finançament del fons de solidaritat per a les persones usuàries de Serveis
Socials per garantir l'abastament d'aigua durant l'any 2016.
PARTS DE CONTROL
c)Mocions:
-No n'hi ha-.

COMUNICACIONS
a)Resolucions de l’Alcaldia.
-de la núm. 991/2016 fins la núm. 1221/2016.
b)Acords de la Junta de Govern Local.
-acords presos per la JGL dels dies 6 i 20 de maig de 2016d)Torn obert de paraules.
Pineda de Mar 23 de juny de 2016
Jordi Masnou i Ridaura
-Alcalde accidental -RA 20161408/15.06.2016-
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