Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/6

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

25 / de juliol / 2022 a les 20:00

Lloc

Sala de plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, del dia 30/05/2022 i el
22/06/2022
2. Expedient 2686/2022. Presa de possessió en el càrrec de regidor del Sr.
Josep Maria Fugarolas Timoneda
3. Expedient 1884/2022. Dictamen de la comissió informativa en relació a la
Modificació de crèdit per Suplement de crèdit (MC04-2022 SC)
4. Expedient 156/2022. Dictamen de la comissió informativa en relació a
l'Aprovació del Projecte " Biblioteca i centre cultural Francesc Ferrer i
Guàrdia". Plaça de l'Ajuntament,8. Reforma i ampliació.
5. Expedient 2587/2022. Dictamen en relació a l´acord d´Alienació de la
Parcel.la golf E.2.2 , en el Sector del golf
6. Expedient 964/2022 - 1359/2022. Dictamen de la comissió informativa en
relació a l'Establiment del servei municipal d'Escola de Música i aprovació
del reglament de funcionament
7. Expedient 789/2022. Dictamen en relació a l´adjudicació del contracte de
serveis de neteja edificis municipals
8. Expedient 2622/2022. Dictamen en relació a la Inscripció en el registre
d'associacions i entitats ciutadanes de de ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I
EMPRESES DE CALDES DE MALAVELLA
9. Expedient 1368/2022. Dictamen en relació a la inscripció al Registres
d'Associacions i Entitats Ciutadanes de l´associació SOS Cat’s
10.Expedient 3496/2020. Dictamen en relació a la Modificació del POUM ,
modificació puntual del Catàleg de Masies
11.Expedient 2671/2022. Moció que presenta el grup municipal JUNTS per
Caldes pel suport a la gent gran
12.Expedient 2663/2022. Moció que presenta el grup municipal SOM Caldes
en relació a la millora de l'espai públic
13.Expedient 2662/2022. Moció que presenta el grup municipal SOM Caldes
en relació als drets de l'Aigua Termal
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NOTIFICACIÓ

Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)
B) Activitat de control
14.Resolucions d'Alcaldia i de les Regidories delegades. Núm. 1877/2022 fins
al 2674/2022, es poden consultar accedint al gestor d'expedients / llibre de
decrets.
15.Donar compte de contractacions de personal
16.Expedient 413/2021. Informe Resum anual resultats del control intern i pla
d'acció.
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar
la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a
poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu
consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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