
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedient 2015/1489 
02.03.037 
                             
                           

            

 
EDICTE 

 
De conformitat amb el que estableix l'article 156.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC), es 
fa públic que aquesta Alcaldia ha procedit a la convocatòria de la sessió ORDINÀRIA del Ple 
municipal, que se celebrarà a la Sala d’actes de l'Ajuntament el proper 25 de novembre de 
2015, a les  21:00 h., amb el següent ordre del dia: 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015 
 
2. Propostes 
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 
2.1.1. PRP2015/1603   Adhesió al manifest de l'Institut Català de les Dones amb motiu del dia 
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre de 2015). Exp. núm. 
2015/1440.-  
2.1.2. PRP2015/1592   Aprovar text refós Pla especial per a l'ampliació d'una edificació industrial que 
promou PROMACOR S.A. (Vt. de Panedes, 2) 
2.1.3. PRP2015/1602   Iniciar la modificació dels estatuts i els reglaments dels òrgans municipals 
col·legiats per adaptar-los al ROM. Exp. núm. 2015/1478.- 
2.1.4. PRP2015/1576   Moció d'ERC, en relació a la recuperació del Consell d'entitats - Exp. núm. 
2015/1450  
2.1.5. PRP2015/1579   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures urgents 
contra la pobresa energètica.- Exp. núm. 2015/1453  
2.1.6. PRP2015/1581   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures urgents en 
l'àmbit de l'habitatge.- Exp. núm. 2015/1455. 
 
3. Acords d’urgència. 
 
4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte dels informes de morositat tramesos a Hisenda del 2n.trimestre de 2015.  
4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.  
4.3 Informes d’Alcaldia. 
4.4 Precs i preguntes.  
  
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, el 20 de novembre de 2015  
 
Fermí Santamaria Molero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcalde-President 
 
Llagostera, 20 de novembre de 2015 


