Us convoca a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el dia 29 de
setembre 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. 8/2016 de 28 de juliol de 2016.
DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001959/2016

Dictamen relatiu a la creació del Registre de Mocions al Ple i a la Junta de portaveus
de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
3.

Alcaldia i Coordinació de Govern 001972/2016

Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit 17/2016 del pressupost de
l'Ajuntament de Pineda de Mar, per l'exercici 2016 per transferència de crèdit.
Alcaldia i Coordinació de Govern 001987/2016
Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 18A -Taxa per la
utilització de Bens, Serveis i Instal·lacions municipals.
4.

5.

Alcaldia i Coordinació de Govern 003117/2011

Donar compte de la Resolució de l'alcaldia n. 20162016/9.09 declarant l'entrada en
vigor del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha.
COMUNICACIONS
a)Resolucions de l’Alcaldia.
-de la núm. 1541/2016 fins a la núm. 1991/2016-.
b)Acords de la Junta de Govern Local.
-acords presos per la JGL dels dies 1,8,15,22 i 29 de juliol de 2016c)Mocions:
1) Moció presentada pel grup municipal PP relativa a rebutjar la iniciativa
il·legal que suposa l'aprovació de l'estudi del procés constituent o el conflicte
que provoca entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional.
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2) Moció presentada pel grup municipal PsP contra la LOMCE i de suport a la
proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l'ESO i el
Batxillerat.
3) Moció del grup municipal D’ICV-EUIA de Pineda per incloure com a
clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui relació
amb paradisos fiscals i declarar: “Pineda lliure de paradisos fiscals.
d)Torn obert de paraules.
Pineda de Mar 26 de setembre de 2016

L'alcalde,

-Xavier Amor i Martín-
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