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CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA - 
PLE2016/9

 

En compliment de l'Ordre de Presidència del dia d'avui, us convoco a la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de Llagostera, que se celebrarà a la Sala de sessions a les 21:00 hores del dia  
28 de setembre de 2016, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar
1.1. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost municipal 
per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270 
2.1.2. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de 
treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268 
2.1.3. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça 
d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291 
2.1.4. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència 
masclista.- Exp. núm. 2016/1171 
2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat 
d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327 
2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els 
serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315 
2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 
2016/1331 
2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi 
socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332 

3. Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del 
pressupost municipal de l’exercici 2017. 
4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local 
4.3 Informes d’Alcaldia
4.4 Precs i preguntes 

.../...
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En el supòsit de no poder-hi assistir, haureu d’al·legar-ho davant la Presidència amb l’anterioritat 
oportuna.

El secretari,

Ignacio López Salvador
Llagostera, 23 de setembre de 2016
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