Benvolgut/da,
La present comunicació és per convocar-vos a la sessió extraordinària del Plenari del
Consell de Medi Ambient, que es celebrarà el proper dimecres 24 d’abril de 2019 a
les 20:00h de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament de Súria.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Votació de les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de medi ambient a
Súria l’any 2019
3. Dinamització i reorganització del funcionament del Consell de Medi Ambient
de Súria
4. Altres temes sobrevinguts
Tal i com es va acordar a la última reunió, us invitem a presentar propostes
d’actuacions a desenvolupar l’any 2019 en l’àmbit de medi ambient i la sostenibilitat
a Súria per tal que el dia 24 es pugui procedir a la seva votació. A l’anterior reunió es
va acordar no realitzar les comissions temàtiques d’aigua, medi natural, residus i
energia i obrir les propostes d’actuacions a qualsevol temàtica que sigui del vostre
interès en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, per tant, a través del mateix
formulari d’inscripció ens podreu fer arribar les vostres propostes.
També ens plau convidar-vos el mateix dia una a la mateixa sala de plens per preparar
les actuacions de la campanya Let’s Clean Up i és per aquest motiu que totes les
persones interessades a col.laborar resten convocades una hora abans a les 19h per
tractar aquest tema prèviament a la celebració del Consell.
Formulari d’inscripció.
Preguem que confirmeu/excuseu la vostra assistència a través del mateix formulari
d’inscripció.
Us saluda cordialment,

Josep Maria Canudas i Costa
President del Consell de Medi Ambient. Alcalde de l’Ajuntament de Súria
(Document signat electrònicament)

Súria, dimarts 9 de març de 2019
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A totes les persones membres del CONSELL DE MEDI AMBIENT DE SÚRIA.

