
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/7 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 19 / de juliol / 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 2018.05.17
2. Propota relativa a l'aprovació xifra de població any 2018 Municipi de 

Vallromanes_Expedient 368/2018.
3. Proposta relativa a la modificació de crèdit 05/2018_Expedient 739/2018.
4. Proposta relativa a l‘increment retributiu de les retribucions per a l’any 

2018_Expedient 985/2018.
5. Proposta d’abonament de la quota 2017 de Vallromanes al Consorci 

Teledigital Mollet-Expedient 954/2018.
6. Proposta d’aprovació del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de 

Vallromanes_Expedient 958/2018.
7. Proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament 

Orgànic Municipal (mod. 1/2018)_Expedient 939/2018.
8. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Oriental_Expedient 974/2018.
9. Proposta d’acord d’aprovació del Reglament regulador de l’espai jove, Àrea 

51 de Vallromanes_Expedient 937/2018.
10.Proposta d’aprovació inicial del Pla Director del Castell de Sant Miquel 

Montornès del Vallès i Vallromanes (Vallès Oriental)_Expedient 575/2013.
11.Proposta d’acord d’aprovació dels Plecs de clàusules i licitació de les obres 

d’urbanització del PAU 4 de Can Corbera_Expedient 1049/2018.
12.Moció instant l'Ajuntament de Vallromanes a l'obligatorietat de posar dos 

guàrdies municipals en cada torn_Expedient 885/2018.
13.Moció del grup Gent de Vallromanes per a l'estudi, prevenció i seguretat viària 

de la BP-5002 entre Alella i Vilanova del Vallès_Expedient 1028/2018.
14.Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez al 

càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vallromanes_Expedient 976/2018.

B) Activitat de control

 



 

15.Donar compte del decret adoptat per l’alcaldia número 397/2018 de data 
22/06/2017, sobre modificació de llocs de treball.

16.Donar compte del Decret adoptat per l’alcaldia número 363/2018 de data 
12.6.2018 de nomenament d’un tècnic d’intervenció.

17.Donar compte del decret adoptat per l’alcaldia número 313/2018 de data 
25.05.2018, sobre nomenament d’un tècnic mitja de gestió

18.Donar compte del decret dictat per l’alcaldia número 426/2018 en data 4 de 
juliol de 2018, relatiu a la declaració d’excedència voluntària del Tècnic de 
Cultura i Joventut

19.Control i fiscalització d'acords i resolucions diverses
20.Informes d'alcaldia

C) Precs i preguntes
21.Precs i preguntes
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