
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/9 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 18 / d’octubre / 2018 a les 20:00 

Lloc Sala de conferències habilitada al Casal de Vallromanes 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2018.09.20
2. Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació de 

l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de 
l’Ajuntament de Vallromanes, atès l'acord pres entre MésxVallromanes 
Esquerra i Independnets de Vallromanes _Expedient 1404/2018

3. Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 18 reguladora de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de 
les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de 
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena_Expedient 1406/2018.

4. Proposta d'acord sobre l'increment retributiu del 0.25%_Expedient 985/2018.
5. Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial del Reglament del servei d’arxiu 

municipal (SAM) elaborat per la Diputació de Barcelona_Expedient 
1415/2018.

6. Proposta d’acord sobre aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere 2018-2021 de 
Vallromanes _Expedient 1402/2018.

7. Proposta d’acord sobre l’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 
2018-2021._Expedient 48/2018.

8. Proposta d’aprovació definitiva del Pla Director del Castell de Sant Miquel 
Montornès del Vallès i Vallromanes (Vallès Oriental). Exp. 575/2013

9. Esmena a la totalitat a la Moció per a millorar la seguretat _Expedient 
1419/2018.

10.Moció presentada pel Grup Municipal IVALL sobre l'augment de la plantilla de 
la Guàrdia Municipal_Expedient 1418/2018.

B) Activitat de control
11.Donar compte del decret d’alcaldia d’aixecament de l’objecció formulada per 

 



 

la intervenció en tema de retribució de personal
12.Control i fiscalització d'acords i resolucions diverses
13.Informes d'alcaldia

C) Precs i preguntes
14.Precs i preguntes
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