TAULER D’ANUNCIS

Es convoca una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, del DIMARTS DIA 13 DE
SETEMBRE DE 2016, 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 juny de 2016 i
l’Acta de la sessió extraordinària del dia 2 d’agost de 2016.
2. Informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període mig de pagament (PMP) del
segon trimestres del 2016.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
4. Convalidació de Decrets de l’Alcaldia.
4.1.
Decret 47/16 d’aprovació de sol·licitud de subvenció a l’ACA per poder
dur a terme l’actuació en alta de la “Portada d’aigua al veïnat del Pla de
Bruguers”.
4.2.
Decret 48/16 d’aprovació d’una targeta de transport TEISA per les
persones jubilades per anar el mercat els dimarts.
4.3.
Decret 52/16 d’adhesió al conveni entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari
d’assistència financera local 2016.
4.4.
Decret 58/16 d’aprovació del Pla local de Joventut 2016-2019 i sol·licitud
de subvenció per l’execució del programa d’activitats de l’any 2016.
4.5.
Decret 61/16 d’assignació de complement salarial no consolidable a
empleades del servei d’administració.
5. Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Maià de Montcal
corresponent a l’exercici 2015.
6. Proposta de reconeixement del pagament parcial corresponent a 91 dies de la
paga extraordinària retinguda en el mes de desembre de 2012 als treballadors i
empleats públics de l’Ajuntament de Maià de Montcal.
7. Proposta de modificació de l’estructura salarial de la relació de llocs de treball de
la corporació.
8. Proposta de crèdit extraordinari expedient 3/2016.
9. Aprovació de la liquidació i pagament d’obligacions reconegudes del projecte de
reparcel·lació PAU-4 “Molí d’en Llorenç” i que han d’anar a càrrec del Programa
d’Adequació finançat per la subvenció del “Fons per a regularització
d’urbanitzacions”.
10. Proposta d’aprovació del Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Maià de Montcal per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram sobrant de la carretera
GI-V-5235, a Maià de Montcal.
11. Proposta d’aprovació de festes locals del municipi de Maià de Montcal i del
municipi agregat de Dosquers per a l’exercici 2017.
12. Aprovació de sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per la
realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en
tram urbà del municipi de Maià de Montcal durant els any 2016 i 2017 i
aprovació de la corresponent Memòria d’actuació
13. Moció de suport al Correllengua 2016.
14. Assumptes urgents, si escau.
15. Precs i preguntes.
Joan Gainza i Agustí
Alcalde
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