AJUNTAMENT DE PALAMÓS

01-SECRETARIA
0201- PLE
Sessió.- PLE2022/3
Tema.- Ple de 15 de març de 2022

De conformitat amb l’establert pel RD 2568/86, de 28 de novembre, es CONVOCA la
sessió de caràcter ordinari del Ple programada pel dia 15 de març de 2022 a les 18:00
hores d’acord amb el següent,
ORDRE DEL DIA
1.- Declaració institucional sobre el conflicte a Ucraïna.
2.- Presentació al Ple de la Memòria de la Sindicatura de Greuges de Palamós, any 2021.
3.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2022.
4.- Comunicacions d’Alcaldia.
5.- Acord d’aprovació inicial de la Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de
la Riera”. Exp. 2022-1697.
6.- Acord d’aprovació inicial de les bases reguladores de la Beca Cooperativa La
Equitativa. Exp. 2022-1160.
7.- Acord d’aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions de
Cooperació i Solidaritat de caràcter general per a 2022. Exp. 2022-1296.
8.- Acord d’aprovació de la modificació de crèdits 5/2022 de suplement de crèdit. Exp. 20221778.

9.- Acord d’aprovació de la modificació de crèdits 6/2022 de crèdit extraordinari.

Exp. 2022-

1818.

10.- Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2022. Exp. 2022-1396.
11.- Moció conjunta en suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Exp. 2022-1990.
12.- Moció, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per l'atenció bancària. Exp. 20221992.

13.- Moció, presentada pel Grup Municipal d'ERC Palamós i Sant Joan, en defensa del
cànon de residus de Catalunya. Exp. 2022-1996.
14.- Assumptes urgents.
15.- Precs i Preguntes.
Cas de no haver-hi quòrum vàlid d’assistents en aquesta primera convocatòria la sessió
se celebrarà en segona convocatòria el dia 17 de març de 2022 a la mateixa hora.
La documentació d’aquests assumptes està a la vostra disposició al Departament de
Secretaria.
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