
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/4 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 15 / de març / 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 les actes de les sessions anteriors de dates 18.01.2018 i 

13.02.2018
2. Proposta d’acord sobre l’aprovació de l’ocupació directa d’uns terrenys per a 

l’obertura d’un tram de vial entre els carrers Joan Carsi i Salvador Espriu - 
Expedient General núm. 646/2017

3. Proposta d’acord sobre l’aprovació de l’ocupació directa d’uns terrenys per a 
l’obertura d’un tram de vial entre els carrers Joan Carsi i Salvador Espriu - 
Expedient General núm. 645/2017

4. Proposta d’acord sobre aprovació definitiva del Catàleg de Camins del 
municipi de Vallromanes - Expedient Gral 254/2015

5. Proposta d’acord sobre la creació del fitxer DRAG, Dispositiu de recursos per 
agents_Expedient 248/2018.

6. Moció presentada pels grups municipals de MésxVallromanes_ERC i IVALL, 
en relació a la modificació de la taxa de gualsExpedient 281/2018.

7. Moció presentada pels grups municipals de Gent de Vallromanes i PDECAT, 
per la supressió de l'Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública amb entrades de veicles 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 280/2018.

8. Moció presentada per MésxVallromanes-ERC, per recuperar el poder 
adquisitiu del sistema públic de pensions_Expedient 282/2018.

B) Activitat de control
9. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per 

delegació de Ple
10.Control i fiscalització d'acords i resolucions diverses
11.Informes d'alcaldia

 



 

C) Precs i preguntes
12.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vallromanes
	2018-03-12T14:42:11+0100
	Vallromanes
	TCAT P David Ricart Miró - DNI 46227091N
	Ho accepto




