CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL NÚM. PLE2017/3, DE 23 DE FEBRER DE 2017
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Ple Municipal
PLE2017/3 (2017/579)
1-2-1-2- Expedients de sessions
Convocatòria del Ple Municipal núm.PLE2017/3 de 23 de febrer de 2017

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
HORA: a les 19:00
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé
De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de règim local, el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tordera i els acords organitzatius adoptats pel Ple Municipal
en data 25 de juny de 2015, 28 de gener de 2016, 17 de març de 2016 i 22 de desembre de 2016,
us convoco a la sessió del Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera, que tindrà lloc el proper 23
de febrer de 2017, a les 19:00 hores, a l’Auditori del Teatre Ateneu Clavé, per tractar els
assumptes que configuren el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
1.- (PLE2017/1). Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de gener de 2017.
Alcaldia
2.- (PRP2017/47). Aprovació de la proposta de nomenament de jutge de pau substitut.
Territori i Sostenibilitat.- Medi Ambient
3.- (PRP2017/40). Adhesió de l'Ajuntament de Tordera, com a soci, a l'Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor.
Territori i Sostenibilitat.- Urbanisme
4.- (PRP2017/52). Aprovació del Text refós del Pla especial urbanístic per a l'activitat de planta de
selecció i transferència de residus de la construcció, a la finca La Vinya, promogut per Promocions
Joajofran, SL.
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Règim Interior.- Hisenda
5.- (PRP2017/42). Aprovació inicial de la modificació de l'article 11 de les bases d’execució del
pressupost 2016, prorrogat per al 2017, en el seu apartat 5è.
Règim Interior.- Recursos Humans
6.- (PRP2017/49). Petició de compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública a temps parcial.
Mocions
7.- (PRP2017/45). Moció que presenta el regidor no adscrit José Carlos Villaro Gumpert a fi de
sol·licitar a les administracions supramunicipals el suport necessari i el compromís amb la
regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
II. PART DE CONTROL
II.I. COMUNICACIONS
II.II. PRECS I PREGUNTES
La documentació relativa a aquests assumptes, juntament amb la relació de decrets que es tramet
i la informació d’obligada comunicació al Ple Municipal, és a la vostra disposició al Departament de
Secretaria i a través del servidor FTP.
De conformitat amb l’ordre del dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, en primera
convocatòria. Si no existeix el quòrum de constitució requerit –un terç del nombre legal de
membres, inclòs l’alcalde-, quedarà automàticament convocada la seva celebració, en segona
convocatòria, per al dia 27 de febrer de 2017, a les 19:00 , i es podrà constituir, en aquest cas, amb
l’assistència de l’alcalde i un mínim de dos dels seus membres.
Us preguem que en cas de no poder assistir, ho manifesteu a aquesta Alcaldia, a través de l’Àrea
de Secretaria, indicant els motius que ho justifiquen.

Aprovat
L’alcalde-president

Davant meu
La secretària

Joan Carles Garcia Cañizares
Tordera, 20 de febrer de 2017

Marta Portella Nogué
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