Sr. Joan Gainza i Agustí
Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el DIMARTS DIA 8 de maig
de 2018, A LES 20:30 DEL VESPRE, a la Casa de la Vila, per tractar els assumptes
que tot seguit es relacionen:
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 de març de
2018.
2. Decrets de l’Alcaldia.
3. Donar compte de la xifra de població del municipi a 01/01/2018.
4. Donar compte de l’informe d’intervenció – tresoreria referent al període mig
de pagament a proveïdors del 1er trimestre de 2018.
5. Proposant sol·licitar al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una compensació
econòmica d’acord amb allò que disposa la Resolució GAH/664/2018, de 4
d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2018
6. Proposta aprovació del Conveni que regula la cessió de l’ús d’un tram de
l’antiga Carretera GI-V-5235, al Senyor Pere Prujà Bach, amb destinació a
conreu agrícola
7. Declaració de l’interès social, a efectes d’expropiació, de la finca de l’antic
Castell de Dosquers i les seves immediacions.
8. Proposant aprovar inicialment el Projecte de legalització del dipòsit
d’incendis de Santa Magdalena de Maià de Montcal.
9. Proposta d’aprovació inicial del Codi de Conducta dels càrrecs electes
d’aquest Ajuntament de Maià de Montcal
10. Moció per a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
11. Assumptes urgents, si escau.
12. Precs i preguntes.
Li ho assabento per tal que comparegui a la sessió indicada o, en cas de no poder
assistir-hi, que ho comuniqui amb la deguda antelació a l’Alcaldia.
Joan Gainza i Agustí
Alcalde
Maià de Montcal, 3 de maig de 2018

